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 Beszámoló 

 

Zákányszék Község Önkormányzata eleget téve az 1997. évi CXL tv. 64. és 78. §-ban foglalt 

kötelezettségeinek a közművelődési és közkönyvtári feladatok hatékony ellátását a Zákányszéki 

Művelődési Ház és Könyvtár intézmény fenntartásával biztosítja a település lakói számára. Az 

intézmény közművelődési feladatait az 12/2018. (XII.21.) Ör. sz. rendelet, valamint az éves 

munkaterv alapján végzi. Az intézmény vezetője minden év júniusában beszámol az előző éves 

tevékenységről, melyet a Képviselő-testület véleményez, annak elfogadását határozatban rögzíti. 

 

A kulturális élet főbb vonásai 
 

A község lakosságának kulturális és szórakozási igényeinek biztosítása több csatornán keresztül 

történik, melyben az intézményeknek, civil szervezeteknek és a lakosságnak is fontos szerep jut. 

A művelődési ház szervezi a település nagyobb kulturális rendezvényeit, a művészeti csoportok 

foglalkozásait, táncos, műsoros és ismeretterjesztő előadásokat. Helyet biztosít az intézmények és 

civil szervezetek rendezvényeinek, igény szerint a lebonyolításában is részt vállal. Hatékonyan 

közreműködik a kulturális értékek közvetítésében, azok elsajátításában és létrehozásában. 

 

Technikai feltételek 
 

A Zákányszéki Művelődési Ház és Könyvtár épülete korának megfelelő állapotban van. Az évek 

során több alkalommal átépítették, folyamatos állagmegóvásra van szükség. Legnagyobb problémát 

a teleház felőli lábazat szigetelésének hiánya okozza. 

Napjainkban elmondható, hogy a művelődési ház épülete kívül-belül esztétikus, az ide látogatókat 

igényesen berendezett környezetben tudjuk fogadni. 

Intézményünk a működéshez szükséges műszaki és technikai eszközállománnyal rendelkezik, de  

ezek folyamatos újítása fontos feladat. A több mint 10 éve beszerzett hangosító berendezésünk a 

nagyfokú igénybevétel végett már több alkalommal működésképtelenné vált, ami súlyos problémát 

jelentett a rendezvények hangosításánál. A települési nagy rendezvények lebonyolításához 

szükséges mobil színpad, hangosítási eszközök, asztalok és padok, valamint 500 fő vendéglátásához 

elegendő étkészlet áll rendelkezésre. Az eszközállományt folyamatosan bővítjük pályázati forrásból.  

 

Tartalmi munka  
 

A művelődési házban folyó tevékenység igen sokrétű, melyek a saját programjainkból, valamint 

más intézmények, civil szervezetek és magánszemélyek által szervezett programokból, 

rendezvényekből állnak össze. Elmondható, hogy a legfiatalabbtól a legidősebbekig minden 

korosztály látogatója intézményünknek. A Művelődési Házban kerül megrendezésre minden olyan 

települési program, melyet hely hiányában másutt nem tudnak megvalósítani. Biztosítjuk az óvoda 

és az iskola különböző rendezvényeinek a helyet, a falugyűlés és közmeghallgatás, civil szervezetek 

gyűléseinek és egyéb programjainak helyszíne a Művelődési Ház. 

Az elmúlt évben intézményünk a civil szervezetek közül a Zákányszéki Nőegylettel, a ZakaHom 

Egyesülettel és a Zákányszéki Polgárőr Csoporttal alakított ki jó munkakapcsolatot. Ezen civil 

csoportok rendezvényeikhez és összejöveteleihez szintén nemcsak helyet, de eszközöket is biztosít 

a Művelődési Ház.  

A Zákányszéki Nőegylet rendezvényeinek szervezésében és lebonyolításában is részt vállalnak az 

intézmény dolgozói. (adventi gyertyagyújtás, farsangi est, kirándulások)  

A Művelődési Ház a települési egészséghét, falunap, böllérnap, falukarácsony szervezésében és 

lebonyolításában a kezdetektől az utómunkálatokig részt vesz. Társadalmi ünnepek, koszorúzások 

szervezése, lebonyolítása szintén a Művelődési Ház feladatkörébe tartozik. Településünkön 

megemlékezést tartunk március 15. és október 23. tiszteletére, valamint a november 1-jén a II. 

Világháborús hősök emlékére szervezett koszorúzásnak alakult ki hagyománya. Közösségi ünnep a   
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minden évben az Aratóünnep mely az egyházközséggel közösen kerül megtartásra, valamint a 

Falukarácsony. 

Az utóbbi néhány évben a települési Egészséghét programjait intézményünk koordinálja, mely a 

szűrő és szakorvosi vizsgálatok, valamint az ismereterjesztő előadások szervezéséből és 

lebonyolításából áll.  A Művelődési Ház saját rendezvényei a Magyar Kultúra Napja, Községi 

Anyák napi ünnepség, húsvéti és karácsonyi kézműves foglalkozások, Zákányszéki Parasztkórus 

népzenei találkozói, Márton napi rendezvény.  

 

A Zákányszéki Művelődési Ház és Könyvtár 2020. évi tevékenységét a kialakult járványhelyzet 

nagymértékben átalakította. A rendezvényeket az első hullám kezdetéig (2020. március) 

megtartottuk. Ezt követően az előre meghirdetett valamennyi programunkat lemondtuk. A 

lehetőségeket kihasználva az online térbe költöztettük a kulturális életet, aminek vegyes 

fogadtatása, közepes sikerrel párosult. Hirdettünk a gyerekeknek Karantén rajzpályázatot, online 

anyák napi műsorunk viszont kifejezetten sikeresnek mondható. Az intézmény közösségi oldalán 

nagyobb  mértékű aktivitást eszközöltünk, de még ez is kevésnek bizonyult a korábbi évek  

programjaival összehasonlítva. Sajnos értetlenül és felkészületlenül ért bennünket a járvány és a 

bezárás, tapasztalat hiányában nem sikerült a helyzetet kezelni. A második hullám (2020 

novembere) már nem ért bennünket felkészületlenül. Számos online formát sikeresen a közösségi 

oldalon bonyolítottunk, fejlődésünk egyértelműen érezhető volt. 

 

Gazdálkodás 

 

Az intézmény 2020 évi gazdálkodására is rányomta bélyegét a kialakult helyzet. Bevételeink 

csökkentek (elmaradt családi és intézményi rendezvények, teleházban kevesebb ügyfél). 

Bérköltségek tekintetében jelentős kiadást jelentett az egy fő dolgozónak a több mint 30 éves 

munkaviszony után kifizetendő végkielégítés. 

  

A táblázat az intézmény 2020. évi gazdálkodásának főbb számait mutatja (2020. évi közművelődési 

statisztika). 
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Csoportjaink  
 

Összességében elmondható, hogy valamennyi csoport működését a járványhelyzet határozta meg. 

2020. márciustól – júniusig, valamint novembertől-december végéig a foglalkozások szüneteltek, 

mivel az intézmény zárva volt. 

A parasztkórus rendezvényei (népzenei találkozó, országos minősítő) elmaradtak, az Aratóünnepen 

lépett fel a kórus. A Zabosfa Táncegyüttes a település 70 éves jubileumi rendezvényén adott műsort. 

Az ovis foglalkozások is az első és második hullám idején szüneteltek, ill. befejeződtek, az oktatók 

szerződése megszűnt. Valamennyi települési nagyrendezvény – traktorshow, falunap, böllérnap, 

falukarácsony – 2020 évben elmaradt.  

 

Pályázatok 

 

2020 évben befejeződött a Ruzsa és Öttömös községekkel közös konzorciumban megvalósuló - 

EFOP-3.7.3-16-2017-00203 kódszámú pályázatunk. A járványidőszak kezdetéig (2020 március) 

valamennyi csoportban a tervezett foglalkozások megvalósultak. A pályázat szakmai és pénzügyi 

elszámolása megtörtént, még nem érkezett tájékoztatás a pályázat lezárásáról.  

2020 évben 124 E Ft támogatást kapott intézményünk közművelődési érdekeltségnövelő támogatás 

címén. Ezt az összeget és a betervezett önrészt (300 eFt ) az idei évben a konyha kialakításához 

fogjuk felhasználni.  

A Nemzeti Kulturális Alap Ismeretterjesztés és Környezetkultúra Kollégiuma környezeti és 

egészségprogramok megvalósítására 300 eFt támogatást ítélt meg. Sajnos az elhúzódó 

adminisztráció miatt a szerződéskötés elmaradt, viszont a járvány miatt a programok megvalósítása 

sem történhetett volna meg.  

 

A lakosság tájékoztatása 

 

Intézményünkben szervezett programokról a hagyományos plakátokon és szórólapokon túl az 
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intézmény honlapján, a Zákányszéki Kis Újság hasábjain, internetes közösségi oldalakon, és a 

Zákányszék hírportálon is tájékoztatjuk a lakosságot. Alkalmanként, nagyobb falusi 

rendezvényekről a Délmagyarország c. napilapból is értesülhetnek az olvasók. 

A rendezvények szervezésénél és a Művelődési Házban működő csoportok közötti 

kapcsolattartásban nagy segítséget jelent számunkra az internet. A csoportok tagjainak döntő 

többsége a közösségi oldalakon tartja egymással a kapcsolatot, így a próbák idejének változása vagy 

egyéb tájékoztatás is gyorsan célba ér. 

A rendezvények szervezésénél is kihasználjuk a technika adta ezen lehetőséget, hiszen a 

célközönség egyre nagyobb részét ebben a formában is el tudjuk érni. A Művelődési Ház Facebook 

oldalára folyamatosan feltöltjük az aktuális programokat. A rendezvényeket követően a fotók 

megjelenését is egyre többen követik nyomon, a hozzászólásokból leszűrhető a rendezvény sikere 

is. EfOP pályázati támogatásból készült el az intézmény honlapja – www.zakimuvhaz.hu, mely 

szintén megfelelően tájékoztatja a látogatókat. 

 

 

Rendezvény 

időpontja 

Megnevezése  Leírás 

2020-01-24 Magyar Kultúra Napja Ünnepi megemlékezés a Magyar Kultúra 

Napja alkalmából –  Lukács Sándor Kossuth- 

és Jászai Mar díjas színművész – Elűzött álom 

c. előadóestjén vehetett részt a közönség. 

Kiállítást tekinthettek meg az érdeklődők a 

dorozsmai Várhidiné Szabó Erzsébet 

2020-02-08 Nőegylet farsangi estje A Zákányszéki Nőegylet szervezésében, 

melynek megvalósításához az intézmény 

jelentős támogatást nyújt 

2020. febr. 10-14. Egészséghét 

Szűrő- és szakorvosi 

vizsgálatok, előadások  

Hétfő – Alakformáló torna a sportcsarnokban, 

kedd – Risztov Éva olimpiai bajnok úszó 

motivációs estje 

Szerda: Bánvölgyi Helga – Natúr kozmetikumok 

Csütörtök:  Farkas Bertalan az első magyar 

űrhajós előadása – A magyar űrkutatás múltja, 

jelene és jövője.  
  

2020-02-20 Digitális Élménybusz A Digitális Jólét Program pályázatnak 

köszönhetően az élménybusz az informatikai 

eszközök kipróbálását tette lehetővé az 

általános iskolai osztályok számára. 3D-s 

nyomtató,  

2020-02-21 Iskolai farsang Az általános iskola alsó és felső 

tagozatosainak farsangja – jelmezverseny, 

bemutató, szülők szendvicsek és sütemények 

árusításával támogatják az iskolai rendezvényt. 

2020-07-27 Kirándulás Lakitelek A Nemzeti Művelődési Intézet jóvoltából egy 

napos kiránduláson vehettek részt a nyugdíjas 

klub,  a nőegylet és egyéb érdeklődők ahol 

színházi előadás és a NMI Lakitelken található 

épületeket tekinthették meg. A részvétel 

ingyenes volt. 

http://www.zakimuvhaz.hu/


6 

 

2020-09-19 70 éves Zákányszék – Piac 

átadó 

A Petőfi utcai piac átadó ünnepsége és a 

település megalakulásának 70 éves jubileumát 

a falunapi rendezvények mintájára, de 

szerényebb keretek között rendeztük meg. 

Kitüntetések átadása, ünnei műsor, 

fotókiállítás a falu múltjából, Csiga Duó 

koncert, utcabál alkotta a programok sorát. 

 

A tavaszi járványhullám után a lehetőség szerint  a korábbi évekhez mérten jóval szerényebb 

formában, de újra indult a közösségi élet a településen. Sikerült az óvodai iskolai ballagási 

ünnepséget megrendezni a templomkertben, és a hagyományos Aratóünnepet is. 2020 nyarán több 

nyári tábort is szervezett a Művelődési Ház az utóbbi években felmerült igényekre válaszolva. 

 Divat tábor 

 VSC Élmény nap,  

 Görkorcsolya tábor,  

 Zabosfai Ízörző Tábor, 

 Kézműves Tábor. 

 

A táborok meghirdetésében, szervezésében és a lebonyolításban is részt vett az intézmény. Teljes 

egészében a mi táborunk a VSC élmény nap és a kézműves tábor volt. A jövőre nézve ezeket  a 

formákat mindenképpen folytatjuk, nagyon sok pozitív visszajelzés érkezett. 

A település legnagyobb rendezvénye a Traktorshow és a Falunap a járványhelyzet miatt elmaradt. 

Szeptember végén a Petőfi utcai Piac épület átadója köré szerveztük meg a hagyományos falunapi 

programjainkat. Fő hangsúly az ünnepi testületi ülés és kitüntetések átadása, kézműves árusok 

kirakodása és kulturális programokon volt. A második hullám előtti utolsó nagyob megmozdulás a  

november 1-i koszorúzás volt a Lengyel téren. 

 

Ezután a közösségi rendezvényeket a közösségi oldal segítségével valósítottuk meg. Elmondható, 

hogy jóval nagyobb sikerrel mint az első hullám idején, mely a kollégák lelkesedésének is 

köszönhető.  
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Online térben megvalósított rendezvények 2020 évben 

 

Karantén rajzpályázat 

 

A járvány első hullámának idején rajzpályázatot hirdettünk a zákányszéki  gyerekeknek. Arra kértük 

őket, hogy rajzolják le érzéseiket a bezárással kapcsolatban.  

 

 

 

 

 

Anyák napja az online térben 

 

Az anyák napja megünneplése is az online térben történt 2020-ban, melyet az intézmény a helyiek 

és külföldön élő zákányszékiek közreműködésével valósított meg. Versek, anyák napi üzenetek, 

fotók alkották a bemutatót, melyet az édesanyák köszöntésére készítettünk. Az otthon készült 

felvételeket kértük hogy küldjék el nekünk, ezekből állítottuk össze a műsor anyagát. Kedvező 

visszajelzéseket kaptunk, mely kárpótolt bennünket azokért a nehézségekért, ami a szerkesztésbeli 

hiányosságok miatt adódtak. 
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Nemzeti összetartozás napja  
 

2010. óta minden év június 4-én ünnepeljük hazánkban a Nemzeti Összetartozás Napját, mely a 

Trianoni Békeszerződés következtében a határ túloldalán rekedt magyarság és az anyaországban 

élők kapcsolatát kívánja erősíteni. A közös megemlékezésben részt vett Zákányszék két 

testvértelepülésének vezetője – a borszéki Mígh József és Hajdújárás képviseletében Sövény 

Rudolf. A műsort színesítette a hajdújárási Szalai Kludia verse és a zákányszéki Kővári Judit 

népdalai. Az összeállítás technikai részét Börcsök Zoltánnak köszönhetjük.  

 

Adventi ablakok 
 

Adventi Ablakdíszítést hirdettünk december 1-24-ig terjedő időszakra. Arra kértük a helyieket, hogy 

lakóházuk utcára néző ablakát díszítsék fel és világítsák ki. Minden este egy-egy új ablak nyílt meg 

a településen. A település lakóit fizikai aktivitásra is ösztönöztük – adventi séták keretében 

megtekinthették a feldíszített ablakokat. Az ablakok helyszínét Google-térkép segítségével lehetett 

megtalálni. A közösségi oldalunkon a vártál jóval nagyobb aktivitást tapasztaltunk, ami arra 

ösztönöz bennünket, hogy az ablakdíszítés hagyománya nem vesz feledésbe a járványhelyzet után 

sem. 

A járványügyi korlátozások értelmében minden hagyományos megjelenési formák igénylő program 

elmaradt – adventi gyertyagyújtás, falukarácsony. 

A településen próbáltuk a karácsonyi hangulat a külsőségekkel pótolni. A Zákányszéki Nőegylet 

tagjai felállították az adventi koszorút, a Lengyel tér dísze lett a szépen feldíszített fenyőfa. Az 

önkormányzat munkatársai a szokásos adventi fényekkel járultak hozzá a karácsonyvárás 

hangulatához. 

Az adventi gyertyagyújtásra nem telt meg a Lengyel tér, de az ünnepség egy kis műsor keretében 

megrendezésre került melyet Zákányszék Község közösségi oldalán minden adventi vasárnap 

megnézhettek az érdeklődők. Örömmel tapasztaltuk az érdeklődők részéről az aktivitást és  a sok 

pozitív visszajelzést! 
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Személyi változások 
 

Az intézmény működését továbbra is minimális létszámban látjuk el. 2020. október 31-én megszűnt 

a munkaviszonya Paraginé Tóth Edina könyvtárosnak. A nagy szakmai tapasztalattal rendelkező 

munkavállaló helyére Tóth Gábor öttömösi fiatalembert vettük fel, aki középfokú könyvtárosi 

végzettséggel rendelkezik. Az eddigi tapasztalatok azt mutatják jó kezekbe került a könyvtár, csak 

erről az olvasók nem tudtak meggyőződni, hiszen zárva voltunk. Az olvasókat  nehéz   

visszacsábítani a könyvtárba, a több mint fél éves (2020 november – 2021 május) tartó bezárás nagy 

károkat okozott a közösségi és kulturális életben. 

 

Egyéb tevékenységek a bezárás idején 
 

2020. márciusban az első járványhullám olyan helyzetet idézett elő, melyre nem tudtunk 

felkészülni. Az online térbe helyezett programok nem pótolhatják a személyes jelenlét formájában 

megvalósuló rendezvényeket. Az intézmény dolgozói olyan feladatokat végeztek, mely a 

mindennapi munkamenet során elmaradtak. Ilyen volt a leltár, iratok rendszerezése, egyéb 

adminisztrációs tevékenység.  

Az elmúlt évben felmerült egy konyha helyiség kialakítása melyhez jelentős változásokat  

(falugazdász és teleház irodák cseréjét) kellett megvalósítani Az teleház iroda új laminált parketta 

burkolást kapott. Kifestettünk két irodát, két öltözőhelyiséget és annak közlekedő helyiségét. 

Elkezdődött a konyha helyiség kialakítása, melyben a aljzatbetonozás, víz és villanyszerelési 

munkák elkészültek. Jelenleg a csempézés és burkolás megkezdéséhez a közművelődési 

érdekeltségnövelő támogatást várjuk. Reményeink szerint az idei évben elkészül a közösségi 

konyha a művelődési házban.  

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

Igyekeztem felvázolni a Zákányszéki Művelődési Ház és Könyvtár 2020. évben végzett 

tevékenységét, melyet a kialakult helyzet a korábbi évekhez mérten jelentősen átalakított. 

A lehetőségeket kihasználva az intézmény és kollektívája igyekezett minden formát kihasználni 

mellyel a település kulturális és közösségi életét változatosabbá tehetjük.  

Kérem Önöket esetleges észrevételeikkel, javaslataikkal segítsék az intézmény munkáját! 

 

 

 

Zákányszék, 2021. június 21. 

 

 

 

        Zombori Istvánné 

        intézményvezető 

 

 

 

 

































































 

 

 

ÖNKORMÁNYZATI BESZÁMOLÓ 2020 
 

A ZÁKÁNYSZÉK I. SZ. HÁZIORVOSI KÖRZET VALAMINT A MESTER CURE HÁZIORVOSI 
KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG BEMUTATÁSA 

 

A Zákányszék I. sz. Háziorvosi Körzet háziorvosi ellátását Dr. Mester Lajos végzi. A 
háziorvosi ellátás vállalkozó formában történik a MESTER CURE Háziorvosi Korlátolt 
Felelősségű Társaság keretén belül, mely hivatalos jogutódja a MESTER CURE Háziorvosi 
Betéti Társaságnak. A MESTER CURE Háziorvosi Korlátolt Felelősségű Társaság működési 
szerződésének aláírására 2018. március 31- én került sor. A társaság rövidített cégneve 
MESTER CURE KFT. Jelenleg 1522 páciensünk van. 

A Zákányszék I. sz Háziorvosi Körzet dolgozói:  

Dr. Mester Lajos háziorvostan szakorvos, foglalkozás-egészségügyi szakorvos 

Dr. Nagylaki Tamás háziorvos rezidens 

Dr. Pipicz Márton háziorvostan szakorvos  

Ferenczi Mónika orvosírnok  

Huszár Kitti orvosírnok 

Kovács Tanács Józsefné takarítónő 

Kószóné Wolf Edit diplomás ápoló 

Kremser Zita egészségfelelős 

Szabó Melinda 3G projektmenedzser 

Varga Adrienn foglalkozás-egészségügyi referens 

  



 

 

 

AZ ELLÁTÁS, SZOLGÁLTATÁS NYÚJTÁSA 

A MESTER CURE Korlátolt Felelősségű Társaság szolgáltatásainak elérhetősége. 

páratlan héten: 

Telephely: I sz Háziorvosi Rendelő (Zákányszék, Dózsa György u. 70.) 

háziorvosi rendelés:  8.00 –12.00 valamint 15.00- 16.00  

ápolói rendelés:  7.00 – 12.00  

adminisztráció: 7.30 – 12.00 (telefon: 30-8635198) 

elérhetőség:   7.00 – 16.00 (telefon: 30-6062371) 

páros héten: 

Telephely: I.sz Háziorvosi Rendelő (Zákányszék, Dózsa György u. 70.) 

háziorvosi rendelés:  8.00 –12.00  

ápolói rendelés:  7.00 – 12.00  

adminisztráció:. 7.30 – 12.00 (telefon: 30-8635198) 

elérhetőség:   7.00 – 15.00 (telefon: 30-6062371) 

 
Ügyeleti ellátás: 

 A páciensek ellátását páros héten a MESTER CURE Korlátolt Felelősségű Társaság 
7.00 és 15.00 között az ÁNTSZ szerződés értelmében a napi 8 órás elérhetőséggel 
biztosítja. 15.00 – 16.00 között a Homokháti Kistérség Többcélú Társulásával kötött 
szerződés értelmében készenlétet biztosít a község egész területére. 16.00- 8.00 között, 
valamint pihenő és ünnepnapokon a Homokháti Kistérség Többcélú Társulása 
szervezésében történik a páciensek ügyeleti ellátása a Mórahalmi Mentőállomás Orvosi 
Ügyeleti egységében. A Központi Orvosi Ügyelet munkájában a Mester Cure Háziorvosi 
Betétitársaság szerződés alapján rendszeresen részt vesz. Páratlan héten a 15.00-16.00 
között a praxis pácienseinek sürgősségi ellátását az önkormányzati szerződésben 
foglaltak alapján a Sebestyén és Tsa Bt végzi. 

Háziorvosi helyettesítés: 

Akadályoztatás és szabadságolás alatt a háziorvosi tevékenységet, az ÁEEK-kel kötött 
szerződés értelmében, az I. sz. Háziorvosi Rendelőben, Dr. Sebestyén Balázs háziorvos 
szakorvos, Dr. Pipicz Márton háziorvos szakorvos, vagy Dr. Nagylaki Tamás rezidens orvos 
végezhet. 

  



 

 

 

ELLÁTÁS, SZOLGÁLTATÁS NYÚJTÁS TERVEI 

A COVID-19 járványügyi védekezés megbízhatósága érdekében a következő 
intézkedéseket, szigorításokat hozta praxisunk.   

- Home office elrendelése azokban a munkakörökben, amelyekben lehetséges. 

- Check point rendszer bevezetése mind az alapellátás szolgáltatásait igénybe vevő 
páciens részére, mind a munkavállalók és a rendelőbe belépő szolgáltató részére 
vonatkozóan. 

- Távkonzultációs rendelés (amennyiben szükséges személyes orvos-kliens 
találkozást kezdeményezünk elkülönített időben, orvosi rendelőben) 

- Távkonzultációs COVID-19 lakossági tájékoztató (tüneteket produkáló, vagy 
pozitív eredménnyel rendelkező páciens tájékoztatása a további teendőkről) 

- Védőfelszerelések használata (védőoverál, valamint FFP2-es maszk biztosítása az 
alapellátásban dolgozók részére, kézfertőtlenítő kihelyezése a váróban és a 
rendelőben, ajtókilincsek, korlátok, villanykapcsolók naponta többszöri 
fertőtlenítése, gyakori szellőztetés. 

- COVID-19 AG antigén gyorsteszt mintavétel végzése és az eredmény 
dokumentálása 

 

Eredményeink 

A 2020-as év egyik legmeghatározóbb eleme, hogy pályázatot nyertünk a Három 

Generációval az Egészségért című projektben, amelyben 2020. január 01-től 2020. június 

30-ig vettünk részt. A pályázat folytatására (Három Generációval az Egészségért I./2.) 

további támogatást nyerve 2021. január 01-től 2021. március 31-ig veszünk részt. 

A COVID-19 haváriára tekintettel fejlesztettük a rendelő munkahigiénés szempontjait, 

valamint nagy hangsúlyt fektettünk a szoftverfejlesztésekre és a távkonzultációt 

támogató eszközök biztosítására, a gördülékeny munkamenet eléréséhez.  

A rendelői konyha, étkező bútorzatának cseréje és festése megtörtént, valamint a garázs 
és az udvar rendbetétele is befejeződött.   

  



 

 

 

Terveink 

1. Három Generációval az Egészségért I./2. folytatása 

2. Folyamatos szoftverfejlesztések, korszerűsítések 

3. Covid-19 oltások menedzselése  

4. GINOP 1.2.9-20 Hátrányos helyzetű településeken működő mikro- és kisvállalkozások 
fejlesztéseinek támogatása projekt pályázása 

 

Amennyiben célkitűzéseinkkel és azok megvalósításával az önkormányzat képviselő 
testülete egyetért, számítunk mind elvi mind pedig anyagi támogatásukra. 

 

Zákányszék, 2021. június 21. 

 

 

 

Dr. Mester Lajos 

háziorvos 
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Zákányszék Községi Önkormányzat  
Képviselő Testületének 

    6787 Zákányszék, Lengyel tér 7. 
 

A Sebestyén és Tsa. Bt. beszámolója az Önkormányzat Képviselő 

Testületének a zákányszéki 2.sz. háziorvosi praxis 2020-2021. évi 

tevékenységéről és működéséről 

 

 
  

Tisztelt Képviselő Testület! 

 

 Ismét eltelt egy év. Tavalyi beszámolómat azzal kezdtem, hogy „meglepő 

és ismeretlen időszak van mögöttünk”. A Képviselő-testület 2021. évi 

munkarendjének megfelelően ismét eljött az ideje, hogy számvetést készítsek és 

beszámoljak elmúlt évről. Szakmai munkánkról, praxisunk működéséről kellene 

írjak, de a vírushelyzet, a pandemia miatt ismét furcsa és szokatlan, nem 

normális évet éltünk, másrészt a változó törvényi szabályozás miatt változnak 

kollegiális kapcsolataink is. 

Az elmúlt évben is változatlan személyi feltételekkel, változatlan 

infrastruktúrával működtünk. Feleségemmel nyugdíjasként dolgozunk 

vállalkozásunkban. Immár 4. éve kis csapatunkat erősítő Sziládi Dalma Linda is 

az állandóságot képviseli. Az elmúlt évben is tovább folyt a korábban 

megkezdett praxisközösségi munka és a lehetőségek szerint a 

szűrővizsgálatokat is tovább végeztük.  
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 A család-, nő-, gyermekvédelmi- és az iskolaorvosi tevékenységben nagy 

segítség a falu két fiatal védőnője.  

 

A védőnői hálózat működése, a velük való munkakapcsolat szintén az 

állandóságot jelenti. Továbbra is nagyon örülök a velük való 

együttműködésnek, – melyet nagyon köszönök nekik. A védőnői hálózat  

megőrzése, fejlesztése, jobb megbecsülése szerintem nagyon-nagyon fontos és a 

prevenciós sikerek egyik legfontosabb feltétele. A védőnők sokat segítenek a 

megelőzésben, felvilágosításban. Prevenciós szerepük mind jelentősebb. 

Nemzetközi összehasonlításban is megállják helyüket, mert ilyen magas szintű 

megelőző- és ifjúságvédelmi munkát más országokban nem találunk.  Munkájuk 

révén változatlanul kiváló településünkön a gyermekek védőoltási aránya, mind 

a kötelező, mind az önkéntesen kérhető ingyenes védőoltások vonatkozásában. 

Az önkéntes, de térítéses védőoltásokat is mind többen kérik gyermekeik 

számára. Az influenza elleni immunizáció tavaly a COVID-19 helyzet miatt 

háttérbe szorult. Az emberek a több éve nem jelentkezett tömeges fertőzés 

elmaradása miatt elfelejtik és alulértékelik egy esetleges járvány veszélyeit. 

Szerencsére ismét nem alakult ki súlyos influenza járvány az elmúlt szezonban. 

Nem szabad azonban elfeledkezni az influenza oltások jelentőségéről a jövőben 

sem. Az immár 2. éve zajló COVID-SARS 19 járvány kapcsán felmerült 

védőoltási igény reméljük növeli majd a más betegségek elleni oltási 

hajlandóságot is.  

  

Kiváló és nagyon eredményes együttműködésünk a helyi Szociális 

Intézményünkkel. A bentlakásos részlegnek én vagyok az orvosa. Szerintem 

együttműködésünk változatlanul felhőtlen. A „tanyagondnoki hálózat” pedig 

rengeteg terhet vesz le vállunkról, nagyon lelkiismeretesen és a gondnokok 

képzettségéhez mérten kiváló szakmaisággal látják el a rászorulókat. A 

szolgálat léte jelentősen javítja az idős, tanyasi emberek közérzetét, 

nagyszerűen tehermentesítik a háziorvosi praxisok munkáját.  

 

 Meg kell említenem nagyszerű és egymást segítő kapcsolatomat a helyi és 

a környező települések gyógyszertáraival, valamint fogorvosi szolgálataival. 

 

 A rendelési idő szintén változatlan az előző évekhez képest, 

munkanapokon 8-12 h-ig (ill. ameddig van beteg) és 2 hetente délután 15-16 h-

ig IS! A fenti időszakban  elérhető vagyok – és 10 napos karantén időszakomat 

leszámítva végig elérhető voltam személyesen is – a betegek számára a 

Kisújságban megjelenő és kihelyezett  telefonszámokon is. A zajló COVID-

SARS 19 járvány előtérbe hozta a telefonos bejelentkezés és előjegyzés 

elterjedését. Szeretnénk ezt a jó gyakorlatot megőrizni és továbbfejleszteni, 

gyakoribbá tenni. A rendelésen való megjelenés praxisomban szintén előjegyzés 
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alapján (is) történik. Előjegyzés kérhető telefonon, személyesen, az előző vizit 

alkalmával előre rögzített időpontként és más egyéb logikus és megvalósítható 

módokon. Mivel meggyőződésem szerint az „ALAPELLÁTÁS”-ban az 

orvoshoz fordulni akaró betegeknek a bejelentés-/megjelenés napján joguk van 

a legalábbis alapszintű ellátáshoz (ezért nevezik „ALAPELLÁTÁS”-nak), így 

előjegyzés nélkül is fogadom a betegeket. Szintén a COVID-SARS 19 járvány 

kapcsán – a mórahalmi labor kérésére – a 2.sz. praxisban minden kedden 

biztosítom a lakosságnak a laborvizsgálatokhoz a helyben való vérvétel 

lehetőségét. Általában hetente 12-20  közötti számú személy él is vele. Igény 

szerint – nehezen mozgó, vagy ágyhoz kötött egyének esetén – megoldom a 

beteg otthonában való vérvételt is. A laboratóriumi vizsgálatok ma már 

elengedhetetlenek a korrekt szakmai protokolloknak megfelelő ellátáshoz. 

 

 Az ügyeleti ellátás hétköznapokon 16-08 óra, szombat-, vasár- és 

ünnepnapokon 08-08 óra között Mórahalmon a Mentőállomás épületében van. 

Magam is rendszeresen teljesítem  (havi 2-3 hétköznapi és 2-3 hétvégi műszak). 

Mostanra megmutatkoznak előnyei, a lakosság pedig már meg is szokta. (A 

hírközlési rendszere tökéletesebb, az ügyeleti autó terepjáró tulajdonsága-, 

felszereltsége sokkal jobb, a segítő személyzet, pl. gépkocsivezetők 

szakképzettsége kiváló, rengeteget- és nagyon hasznosan segítenek, stb.) A  

DACIA-Duster ügyeleti kocsi egyelőre megfelelően teljesít. Mivel a kistérség 

orvosai nem tudják lefedni a kötelező túlmunka-kerettel a kellő óraszámot – s ez 

országosan is jelentős probléma – most folynak próbálkozások az ügyelet 

átszervezésére.  

Mórahalom irányában kötődésünk egyébként növekedett, de a praxisközösségi 

kapcsolatunk a kistérségben váratlanul, érthetetlenül és meglepő módon 

„szétestek”. A kistérségi szakrendelő-intézet szakrendeléseinek növelésével 

tovább szélesedett az elérhető rendelések köre. Ezzel folyamatosan javulnak 

lehetőségeink a szakorvoshoz utalás terén. A szegedi szakrendelő a 

Mórahalmon is meglevő szakrendelések vonatkozásában már egyáltalán nem 

látja el a zákányszéki lakosokat. 

 5 éve rendelőnkben megtörtént a tervezett tisztasági festés és mázolás, így 

lassan ismét ilyen feladat is vár ránk. Eszközparkunk folyamatosan megfelel az 

előírt minimumfeltételeknek, sőt szerintem műszerezettségünk a legtöbb 

vonatkozásban azt meg is haladja. Kézi műszereink megfelelő számúak és 

állapotúak, bár az igényeknek megfelelően folyamatos cseréjük, felújításuk 

aktuális.  A rendelő működéséhez előírt jogszabályi feltételeket tehát 

folyamatosan  változatlanul biztosítom.  

 Informatikai- és irodatechnikai- és kommunikációs téren reményeim 

szerint pár évre megoldódtak gondjaink. Ezzel remélem felkészültünk az év 
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második felére várható egészségügyi fejlesztésekre és változásokra is. Bár az 

informatikában és a mobil-telefóniában, azok száguldóan gyors fejlődése miatt 

hosszú távra nem lehet tervezni.  

 Az épület kisebb hibáinak javítását reményem szerint folyamatosan el 

fogjuk tudni végezni. A rendelő fel van szerelve riasztóval, és természetesen 

rendelkezem a szakmai tevékenység folytatásához elengedhetetlen 

„FELELŐSSÉGBIZTOSÍTÁSSAL”, valamint az épületet esetlegesen érintő kár 

esetére „rendelői ÉPÜLET és ESZKÖZ BIZTOSÍTÁSSAL”.  

 Praxisunk is részt vett a Homokhátság 3 települését összefogó nyertes – 

és sikeresnek mondható - csoportpraxis pályázatban, mely  minőségi javulást 

és gazdaságosabb működést hozott. Ezért volt meglepő, hogy nem kívánnak a 

környező kollegák velünk dolgozni, Így másik irányba kell becsatlakoznunk.  A 

széklet-vér szűrővizsgálat alapú vastagbél-daganat szűrést célzó Országos 

Tisztiorvosi Hivatal szervezte modellkísérletekbe szintén működünk. A  

„járványügyi szükséghelyzet” miatt 1 éve szünetel a szűrés. Most kezdődhet 

újra e tevékenység. Szánalmasan kicsi, változatlanul 30 % körüli a 

mammográfiás szűrővizsgálatokon való megjelenés, pedig ennek is óriási 

„egészségnyeresége” lehetne. Személyes rákérdezés, érdeklődés útján ezen a 

területen mindenképpen jelentőset kell fejlődjünk, ami a közeljövőben 

változatlanul egyik legfőbb feladatunk.  

 Miután elértem a nyugdíjkorhatárt – egészségi állapotom nekem sem 

javul –,  gondolkoznom kell majdani utódlásomról is. Bár még 1-2 (esetleg 3 

évig) tervezek dolgozni, de lassan elő kell készítenem a praxisváltást, mellyel 

kapcsolatban természetesen egyeztetni fogok Polgármester Úrral és időben 

értesítéssel leszek a Testület felé. A jelenlegi kevés érdeklődő, a praxis 

meglehetősen kedvezőtlen eladási lehetőségei, az utóbbi ½ évben jelentősen 

javult megbecsültségem inkább munkában maradásra serkentenek. (Kérdés, 

hogy egészségi állapotom  meddig enged még dolgozni.) 

Kérem a tisztelt Képviselő Testületet, hogy beszámolómat megvitatása után 

fogadja el, valamint kérem a továbbiakban is odafigyelő támogatásukat. 

 

 Zákányszék, 2021. június 14.  

 

Dr. Sebestyén Balázs                                                                                        

háziorvos 
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Zákányszék Községi Önkormányzat  
Képviselő Testületének 

    6787 Zákányszék, Lengyel tér 7. 
 
 
 

 

Beszámoló az Önkormányzat Képviselő Testületének a zákányszéki 
fogorvosi praxis 2020. évi tevékenységéről és működéséről 

 

 

 

 

2019. április 1.-től működik a V & A Dentalcomp Bt keretein belül Zákányszék 

körzet fogorvosi alapellátása területi ellátási kötelezettséggel. 

 

 

Munkavégzés: 

 

A rendelés Zákányszék, Petőfi utca 11. szám alatt történik.  

A rendelési idő:  

Hétfő: 11.30-17.00 

Kedd: 7.00-14.00 

Szerda: 11.00-16.00 

Péntek: 7.00-14.00 

 

A betegellátást és az adminisztrációt segíti Téglásné Fontos Erika, fogászati 

szakasszisztens. 

 

 

 

Betegellátás 

 

  

A 2020. év, mint mindannyiunknak, rendhagyó volt. Január és február hónapban 

minden a megszokott rend szerint működött, majd a március elején a Covid-

járvány súlyosbodása miatt az Emberi Erőforrások Minisztérium a fogászati 

kezeléseket legmagasabb kockázatú kategóriába sorolta az aeroszol (vízpára) 

képződés miatt és teljes leállást rendeltek el. Kizárólag sürgősségi ellátást 

végezhettünk, aeroszolmentesen, szigorú előírások alapján, speciális 

védőfelszerelésben. 

Ez az időszak igen nehéz volt, sokszor nem a szakmai szempontok alapján 

kellett a kezeléseket elvégezni, hanem a pandémia megfékezésének tükrében, 

más szempontok szerint, pillanatnyi megoldásokat keresve dönteni a kezelésről. 

Nehezítette a munkánkat a kialakult védőfelszerelési hiány is, 
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beszerezhetetlenné vált az egyszerhasználatos kesztyű, overall, FFP2es maszk, 

plexi, fertőtlenítőszerek stb, aminek a használatát kötelezővé tették. A 

betegellátás menete is szigorú előírások, szabályok mentén zajlott. Telefonos 

pre-triage, a rendelőben egyszerre csak egy személy tartózkodhatott, két páciens 

között 15 perc fertőtlenítés, szellőztetés, stb, stb. Sok-sok szabály betartása 

mellett, igyekeztünk olyan rendet felállítani, hogy a falu lakossága biztonságos 

ellátást kapjon, folyamatosan szem előtt tartva mind saját, mind a páciensek 

biztonságát. Szerencsére a kezdeti nehézségek után sikerült beszerezni a 

szükséges védőfelszereléseket, fertőtlenítőszereket és a rendelőbe egy speciális 

légszűrő, tisztító készüléket vásároltam, hogy minimálisra csökkentsük a 

fertőzés esélyét. Nem kis kihívás volt megszokni teljes védőfelszerelésben 

dolgozni, de a cél érdekében, a fertőzés megakadályozása miatt mindent 

megtettünk. Március 16-tól május 17-ig, két hónapig tartott az ellátás 

korlátozása csak sürgősségire. 

Kialakítottunk egy protokollt, aminek sok elemét még most is alkalmazunk és 

megtartunk prevenciós céllal. A lakosok nagyon közreműködőek, 

szabálytartóak, megértőek és elfogadóak voltak az új helyzettel kapcsolatban és 

az állandó telefonos elérhetőség megnyugtató volt mindenki számára. 

Május 17-én oldották fel a veszélyhelyzet miatti korlátozásokat és térhettünk 

vissza a fogászati kezelések majdnem teljes palettájának végzésére, továbbra is 

betartva a prevenciós szabályokat. 

A betegellátás gördülékeny, hatékony lebonyolítása érdekében továbbra is 

előzetes időpontegyeztetést végzünk. Erre lehetőség van telefonon vagy 

személyesen a rendelőben. A sürgősségi esetek ellátása soron kívül történik. 

 

A vírushelyzet javulás nyárra egy kis fellélegzésre adott lehetőséget, ekkor az 
Egészségügyi Elektronikus Szolgáltatói Térhez (EESZT) való csatlakozás, új EESZT 
kompatibilis fogászati szoftver vásárlása és telepítése volt napirenden. Áttértünk egy 

felhő alapú infrastruktúra bérlésével működő korszerű fogászati szoftver 

használatára. A rendszer lehetővé teszi a betegforgalom részletesebb elemzését, 

stratégiák kidolgozását. 

 

2020. évben a rendelésen megjelent betegek száma összesen:1253 

össz beavatkozásszám:4064 

 felnőtt magyar biztosított: 782, elvégzett kezelés: 2690 

 gyermek: 224, elvégzett kezelés:626 

 időskorú: 210, elvégzett kezelés:630  

 terhesgondozott: 37, elvégzett kezelés:118 

 Az éves kezelésszám hasonló az előző évekéhez, a tavaszi 

forgalomcsökkenést nyár végén és ősszel magasabb esetszámok 
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egyenlítették ki. A betegellátás során idén is nagy számban végeztem 

fogmegtartó kezelést (gyökérkezelés, tömés). A pácienseket tájékoztatom 

a gyökérkezelés lehetőségéről és a fogeltávolítás hosszú távú káros 

következményeiről. A kezelésszámok összesítéséből kiderül, hogy a 

gyökérkezelések száma meghaladja a fogeltávolítások számát. 

(Gyermekek esetében kétszer annyi gyökérkezelés történt, mint 

foghúzás). 

 Prevenciós kezelések közül a szűrés, instruálás, motiválás, 

fogkőeltávolítás, tasakkezelés, szájnyálkahártya elváltozások kezelése a 

leggyakoribb. 

 Fogpótlások terén is széleskörű választék áll a páciensek rendelkezésére, 

igényeik és lehetőségeik figyelembevétele mellett. 

 A beteg állapotával és gyógykezelésével kapcsolatos adatokat az 

egészségügyi dokumentáció tartalmazza.  A dokumentáció papíralapon 

(betegkarton) és elektronikusan is vezetésre kerül, melyet számítógépes 

programunk segítségével a finanszírozó felé továbbítunk. 

 Nagyon fontos az eszközök gyors és hatékony csírátlanítása, sterilizálása. 

Ehhez autokláv áll rendelkezésünkre. 

 

 

 

Iskolafogászat: 

 

A pandémiát az iskolafogászati ellátás sínylette meg talán a legjobban. 

Tavasszal csak sürgősségi ellátást engedélyezett az EEMI, így elmaradt az 

iskolások, óvodások szűrése. Az őszi szűrővizsgálatokat elkezdtük ugyan, 

néhány osztályt sikerült leszűrni, fluoridálni, amikor újra felfüggesztették a 

szűrővizsgálatok lehetőségét. Nagyon bízom benne, hogy szeptembertől 

lehetőségünk lesz az iskolafogászati kezelések újraindítására, ugyanis nagyon 

fontosnak tartom, hogy a kisgyermekek a rendelővel és az ott folyó 

tevékenységekkel barátságos, játékos légkörben ismerkedjenek meg. Így tudjuk 

motiválni és megtanítani őket a helyes fogápolásra. Reményeim szerint ezzel 

megelőzhetjük a fogászattal kapcsolatos félelmek kialakulását is. 

 

Tervek: 
 

 

 

A járványhelyzet keresztülhúzott sok-sok tervet, amit a tavalyi évben szerettem 

volna megvalósítani. Egyrészt anyagi okok miatt, ugyanis a kezelések 

korlátozása miatt a bevételünk jelentősen megcsappant, ugyanakkor a kiadások 

jóval magasabbak lettek a védőfelszerelések, fertőtlenítőszerek árának 
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megsokszorozódása miatt. Másrészt a járványügyi korlátozások és a biztonság 

szem előtt tartása is akadályozta egyes tervek megvalósítását. 

Egyik legnagyobb „ szívfájdalmam” az iskolafogászati szűrővizsgálatok 

betiltása volt, ugyanis a vizsgálatok elmaradása, az ellátatlanul maradt fogak 

visszafordíthatatlan károsodást szenvednek. 

Nagyon fontosnak tartom a gyermekek „fogászati nevelését”, hogy a 

rendszeresség felnőtt korra szokássá váljon. Ezt segítenék a prevenciós és 

felvilágosító előadásokat mind a gyermekek, mind a felnőttek részére. Ennek 

megvalósítására keresem az alkalmat, lehetőséget bízva abban, hogy 

szeptembertől megszűnnek az erre vonatkozó korlátozások. 

Tervben van a rendelőben használt eszközök környezetbarátabb megoldásokkal 

való kiváltása (pl. amalgámszeparátor). 

Az ingatlan külső és belső felújítása is időszerű. Idén nyáron a fűtésrendszer 

felújítása fog megtörténni. Terveim között szerepel továbbá a rendelő festése, új 

burkolattal való ellátása, a bejárati ajtók felújítása és a váró bútorzatának 

megújítása. Ezek azonban sajnos a vírushelyzet miatt idén valószínűleg nem 

fognak megvalósulni, így azok a jövő évre halasztódnak.   

Mivel az ingatlan egy épületben található a háziorvosi rendelővel és a védőnői 

rendelővel, így a külső felújítást közösen lenne célszerű tervezni. Az utcafronti 

kerítés felújítása, szépítése is időszerű lenne. Ehhez szeretném kérni az 

Önkormányzat segítségét pályázati lehetőségek felkutatásával. 

A vezetékes víz minősége többször okozott károsodást, meghibásodást a 

fogászati kezelőegységben, ennek megoldására speciális szűrőrendszer 

telepítését a nyáron tervezzük megvalósítani.  

 

Szeretném megköszönni az Önkormányzatnak az eddigi támogatást, bízva a 

további segítő, sikeres együttműködésben.  

Köszönöm  a falu lakosságának a járványhelyzetben tanúsított felelősségteljes 

hozzáállást, megértést, a szabályok elfogadását és betartását, így mindannyiunk 

egészségére oda tudtunk figyelni. 

 

Tisztelettel kérem a Képviselő Testületet, hogy amennyiben a rendeléssel, 

betegellátással kapcsolatosan bármi javaslata, észrevétele, változtatási igénye 

lenne a lakosság véleménye alapján, tájékoztasson erről. 

 

Zákányszék, 2021.06.16.                           

                                                                           Dr Sátai Andrea 



  

ZÁKÁNYSZÉKI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ 

MŰVÉSZETI ISKOLA 
 

 

 

 
6787 Zákányszék, József Attila utca 36. 

OM azonosító: 029735 

CA3601 

 

 
Tájékoztató 

a 

2020/2021-es tanév munkájáról 

 

 

            

 

 

 

 

 



Zákányszéki Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola  

2020/21-es tanév 

 

2 

 

 

Tartalom 
 

Tárgyi feltételek ............................................................................................................ 3 
Személyi feltételek ........................................................................................................ 4 

Alkalmazotti személyi feltételek. ........................................................................................... 4 
Tanulói személyi feltételek .................................................................................................... 5 
Beiskolázási program megvalósított feladatai ........................................................................ 6 

Szakmai munka............................................................................................................. 6 
Leterheltség ............................................................................................................................ 6 

Minősítés ................................................................................................................................ 7 
Önértékelés ............................................................................................................................. 7 

Kompetencia alapú teljesítmény értékelés ............................................................................. 7 
Programjaink .......................................................................................................................... 8 
Tanulmányi munka ................................................................................................................. 8 
Pályázatok .............................................................................................................................. 8 

Továbbtanulás ...................................................................................................................... 10 
Nevelő-oktató munkánk, munkatervünk, a tanfelügyeleti megállapítások és intézkedési 

tervünk tükrében ................................................................................................................... 11 

Esélyegyenlőség biztosítása ......................................................................................... 13 

Szülői, tanulói elégedettség .......................................................................................... 13 

Kapcsolataink ............................................................................................................. 14 

Jövőkép ...................................................................................................................... 14 
 

 



Zákányszéki Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola  

2020/21-es tanév 

 

3 

 

 

Tárgyi feltételek 
 

A háromszintes épület összesen 1838 m2 alapterületű, ezen felül van az ebédlő és a 

játszótérrel, kézilabda pályával, füvészkerttel, biokerttel ellátott 10.700 m2 alapterületű udvar, 

előkert, valamint a több mint 100 m hosszúságú utcai rész. 

 

Az épületen a Zákányszék Község Önkormányzata TOP-os beruházásának köszönhetően 

megtörtént az energetikai felújítás (napelem, külső szigetelés, nyílászárók cseréje, kazán és 

radiátor csere). A projektzáró rendezvényre 2018 decemberében került sor. Kisebb javítások 

még 2019. júniusig elhúzódtak. Nagyon köszönjük a megújult környezetet. 

 

Az állagmegóvás szempontjából fontos feladat a tető külső deszkázatának festése, vagy 

cseréje, a tetőtéri ablakok nyithatósága, árnyékolása, a tetőnylon cseréje és sajnos a mázas 

cserepek is fokozatosan szétmorzsolódnak. (Ilyen cserepet már nem is gyártanak.) 80 db 

cserép kicserélésére került sor 2021 májusában. 

 

Sajnos a könyvtárterem nagyobb esőzések alkalmával állandóan beázik. A beázás 

megszűntetése fontos feladat lenne. 

 

A földszinti mosdóhelyiségek – nemcsak a mellékhelyiségek, hanem a tantermek - lefolyó 

rendszerét sajnos betörték a fagyökerek. 2020. március elején magas nyomású mosatást 

végeztetett a Tankerület mind az utca, mind pedig az udvar felőli belső csatorna részen. 2020. 

május végén feltárásra került a belső lefolyórendszer földszinti tanári helyisége, melyből 

sikerült fagyökér-csomót kiszednie a vállalkozónak. A földszinti tanári mellékhelyiség újra 

betonozását és járó lapozását a karbantartó végezte el júniusban.  

Jelenleg is a földszinti fiú WC, valamint a tetőtéri lánymosdó nem használható. A 

vizesblokkok elavultak, teljes felújításra szorulnak. A Tankerület pályázott a korszerűsítésre. 

 

Földszinti, emeleti betonlépcsők mozognak. 

 

Továbbra is 4 tantermi helyiségben a járófelület (PVC padló) erősen kopott, több helyen 

szakadt sérült, cserét igényel. 

 

A számítógép tanterembe hűtő-fűtő klímaberendezés beszerelésének igényét beadtuk a 

Fenntartó felé, ugyanis a működését a felszerelt napelemek teljesítménye elbírja. Várjuk az 

engedélyezés megvalósulását. 

 

A riasztó felújítása továbbra is esedékes lenne, mert elavult a rendszer. 

 

A digitális oktatási munkarend időszakát kihasználva a technikai személyzet folyamatosan 

végezte  

 a teljes fertőtlenítést.  

 Minden raktárban megtörtént a pakolás, takarítás.  

 Az udvari padok és asztalok felújítása, festése és a biokert kerítésének festése is 

megtörtént.  

 Az utcai kerítés beton talpazatának karbantartását is elvégezték. 

Elvégzésre kerülnek a nyár folyamán a tisztasági és javító festési munkálatok is. 
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Az oktatáshoz szükséges alapvető tárgyi feltételekkel, szemléltető eszközökkel, 

sporteszközökkel rendelkezünk.  

 

A testnevelés tantárgy oktatásához és nagyobb rendezvényeinkhez a sportcsarnokot vesszük 

igénybe Zákányszék Község Önkormányzatától. Ennek bérleti díja havonta 308.333,-Ft. A 

pandémiás időszakban is a bérleti díj kifizetésre került az Önkormányzat felé. 

 

 

A Szegedi Tankerületi Központ a tanév folyamán biztosította iskolánk részére az alábbi 

tárgyi eszközök beszerzését: 

100.000 Ft alatti tételek: kávéfőző, mosogatógép és beszerelés, mikrohullámú sütő, vízforraló, 

szerszámok,… 

100.000 Ft feletti összegek: Tetőjavítás, ereszcsatorna csere. Munkaruha. 

1,11 mFt fertőtlenítőszerek, 1,38 mFt higiéniai és papíráru 

Folyamatban lévő kérelmek: nyári karbantartás kb. 330.000 Ft, 560.000 Ft játszótéri elemek 

kijavítása, 360.000 Ft klímarendszer beszerelése. 

 

Alapítványunk továbbra is biztosította az osztálykirándulásokhoz történő hozzájárulást, mely a 

rendkívüli helyzet miatt egynapos szervezésben, osztályonkénti lebonyolításban került 

megvalósításra. A nyolc évig kitűnő tanuló (1 fő) jutalmazása, segítségnyújtás a nyári Zánkai 

táborozáshoz (20 fő tanuló + 2 fő pedagógus) és az ajándéktárgyak biztosításához is anyagi 

segítséget nyújtott. 

 

A digitális tanrend bevezetésével komplett számítógépet kapott hat család az Iskolától. 

Természetesen már a kezdetektől laptopokon tanulhattak itt az iskolában tanulóink nyolcan, 

akiknek szüksége volt rá. Pedagógus kolléga is kapott laptopot az oktatás biztosításához. 

 

Személyi feltételek 
 

Alkalmazotti személyi feltételek. 

Engedélyezett pedagógus álláshelyek alakulása: 

2012. december 15. 24,2 fő pedagógus 

2013. január 1. 23,2 fő pedagógus 

2013. szeptember 1. 21 fő pedagógus 

2015. szeptember 1. 20,86  fő pedagógus  

2016. szeptember 1. 20,36 fő pedagógus 

2019. szeptember 1. 20 fő pedagógus 

2020. szeptember 1. 20 fő pedagógus 

 

Egyetlen tanévet sem tudott az Iskola úgy kezdeni, hogy személyi változás ne történjen:  

 

 Minden évben volt nyugdíjba vonuló pedagógus: ebben a tanévben Sas Györgyné 

intézményvezető a tanévet már nem kezdte el. 2020. december 30-án nyugdíjba vonult. Az 

SZMSZ szerinti helyettesítési sorrend alapján az I. félévben Giethné Viktor Edit 

intézményvezető-helyettes látta el a vezetői feladatokat. 2021. január 23-tól Sápi Zoltánné 

lett, sikeres pályázattal az intézményvezető. 
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 A magyar, a matematika és az ének órák szakos ellátása érdekében szeptembertől 3 fő 

kolléganő került az intézménybe. 

 Természetesen van GYED-en lévő munkatárs is: ebben az évben az egyik pedagógus a 

második gyermekével (1 éves) van otthon. 

 2021. 01.25-től a matematika szakos álláshelyet meg kellett hirdetnünk. A szakos órák 

ellátását, jelentkező hiányában, belsőleg, túlórában - oldottuk meg.  

A fenti engedélyezett pedagógus álláshelybe beletartoznak a művésztanárok, a sajátos nevelési 

igényű (SNI) tanulókkal foglalkozó gyógypedagógus és logopédus is, valamint a heti 3 órában 

tanító fizika tanár is, aki négy tankerületi iskolában tanít. 

 

Az álláshelyen felül a szakszolgálat munkatársainak közreműködésével látjuk el a BTMN 

(beilleszkedési, tanulási és magatartási nehézséggel küzdő) tanulók kiscsoportos foglalkozásait. 

Gyógypedagógus, logopédus, pszichológus és gyógytestnevelő is foglalkozik tanulóinkkal. 
 

A pedagógusok munkáját 2 fő (0,5–0,5 álláshely) Iskolatitkár segíti, akik tankönyvfelelős, 

pénztárosi feladatokat is ellátó (művészeti iskola térítési díjai, havi ellátmány kezelése) 

ügyviteli alkalmazottak, végzik a dolgozókkal kapcsolatos jelentéseket (táppénz, munkába-

járás, szabadság, megbízási szerződéses kollégák havi jelentése), a számlákkal kapcsolatos 

ügyintézést a tankerületi központ felé. Az Iskolatitkár kollégák felelnek az iskolagyümölcs, az 

iskolatej nyilvántartásáért is, valamint a tankönyvrendelésért. Egyik Iskolatitkár 2020. 

júniusában tanítói diplomát szerzett természetismeret műveltségterülettel, így jelenleg 0,5 

állásban pedagógusként végzi a feladatait. 

 

2015. szeptembertől félállásban egy pedagógusunk rendszergazdai feladatokat is ellát. 

 

Az iskolakönyvtárosi feladatokra ebben a tanévben már csak heti 5 óra került beállításra a 

tantárgyfelosztásban. 
 

A kisegítő foglalkoztatottakat 2 fő részmunkaidős karbantartó (napi 6-6 óra), és 2,5 álláshelyen 3 

fő (napi 8–6-6 óra) takarító képviseli. 1 fő takarító (napi 6 óra) ebben a tanévben került hozzánk.  

 

Közfoglalkoztatásban 2 főt alkalmazhatnánk. (1 takarító, 1 ügyviteli dolgozó) A takarító 

munkatárs közfoglalkoztatotti jogviszonyát 2021. február 28-án megszüntették, majd 

2021.március 01-jétől újabb szerződéskötésre került sor. Sajnos érdemi jelentkező nincs az 

ügyviteli munka segítésére. 

 

Tanulói személyi feltételek 
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és Alapfokú Művészeti Iskola  

2017/18-as 

tanév végi 

létszám (fő) 

2018/19-es 

tanév végi 

létszám 

(fő) 

2019/20-as 

tanév végi 

létszám 

(fő) 

2020/21-es 

tanév  

létszám 

(fő) 

2021/22-es 

tanév terv 

létszám 

(fő) 

általános iskolai tanuló 146 142 142 138 140 

művészeti iskolai tanuló 46 48 39 38 62 

- citera 14 14 5 4 13 

- hegedű 4 5 7 2 9 

- szintetizátor 12 10 7 9 11 

- képzőművészet 16 19 20 23 29 

Összesen (AMI nélkül) 146 142 142 138 140 
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A 2016/2017-es tanévben kettő nyolcadik osztály ballagott el. Azóta minden évfolyamon csak egy 

osztállyal működik iskolánk. A közeljövőben nem is számíthatunk arra, hogy két első osztályt 

tudjunk indítani.  

 

A művészeti iskolában a tervezett létszámok bizonytalanok, a hegedű és a szintetizátor-oktató nem 

kaphat a jelenleginél magasabb mértékű álláshelyet. Jelenleg az iskolatitkárunk vette át szakköri 

szinten a citera oktatását. 

 

Beiskolázási program megvalósított feladatai 

 

Az „Iskolanyitogató” rendezvényünket, melyen a leendő első osztályosok ismerkedhetnek meg az 

„iskolai légkörrel” és a tanító nénikkel munkatervünknek megfelelően mindig megtartjuk. 2020-

ban ismét a tanév eleji felkészülés időszakában, augusztus végén került rá sor. A 2021/22-es 

tanévre vonatkozóan, most 2021 júniusában megtartottuk ezt a programot. Örömmel 

kijelenthetjük, hogy kiváló szervezéssel, sokrétű tevékenységgel, sikeresen lezajlott.  

 

Már hagyománnyá vált, hogy nyílt hetet tartunk, melynek keretében a szülők órákat, 

foglalkozásokat és szakköröket látogathatnak. Erre a programra ebben a tanévben sajnos a 

rendkívüli, járványügyi helyzet miatt nem kerülhetett sor.  

 

Az óvodai csoportok nyílt napjain az iskola ebben a tanévben nem tudott részt venni. Egyeztető, 

tájékozódó beszélgetés keretében kerestük fel az óvoda vezetését a leendő 1. osztályosok 

beiratkozása előtt. A beiratkozás során tényszerűvé vált a kisgyermekek tanulási 

képességfejlesztésének szükségessége, várhatóan komoly szakmai kihívást jelent a tanító kollégák 

számára. 

 

Sajnos a második félévre tervezett Gergely-járás (1. osztály és nagycsoport közös programja) és az 

osztályfa-átadás is (a ballagó 8. osztályosok átadják a leendő első osztályosoknak az 

osztályfájukat) a rendkívüli helyzet miatt elmaradt.  

 

Az első osztályosok beiratkozásakor minden kisgyermek ajándékot szokott kapni (alapítványunk 

támogatásával), mely idén elmaradt, hiszen szinte mindenkinek sikerült online módon 

megoldania a beiratkozást, a KRÉTA felületen. 

 

Művészeti tanszakaink tanszaki vizsgát tartottak félévkor és év végén is. A járványügyi 

rendelkezések miatt személyesen nem, de online formában megtekinthették az érdekeltek és a 

kedves Szülők, gyermekeik szereplését, munkáját az iskolai facebook oldalán. 

 

 

Szakmai munka 
Egy iskolát a benne oktató pedagógusok határoznak meg. A művészetoktatásra hatványozottan 

igaz, hogy pedagógusfüggő.  

 

Leterheltség 

Jellemző a pedagógusok leterheltsége:  
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 Ebben a tanévben is sok volt a helyettesítések száma, annak ellenére, hogy március 16-ától 

már nem történt helyettesítés a digitális munkarend miatt. 

 Továbbképzéssel indult a tanév, amikor a Komplex Alapprogram (KAP) utolsó 

moduljának 30 órás blokkját, az Életgyakorlat alapú alprogramot végeztük el. 

 A Tavaszi időszakban, a pályázatos tanári laptopok használatát, ismeretek rendszerezését 

segítő, tanfolyamon kellett a Kollégáknak részt venniük. Természetesen ennek a képzésnek 

és az előző KAP-os képzésnek is online tudásbázisa, szakirodalma volt és még beadandók 

elkészítése is az elvégzendő feladatokat adták minden Kollégának.  

 Sok pedagógusnak az alapvető feladatain felül plusz feladatai vannak: gyermek-és ifjúsági 

felelős, ÖKO munkacsoport felelős, BECS tag, tankönyvfelelős, projekt-, vagy program 

felelős ( Boldog Iskola, Tanulás Könnyítő Program, KEVE és Kék Tér program, Otthon 

hete projekthét, Egészséghét, Fenntarthatósági témahét, stb), diákönkormányzatot segítő, 

pályaválasztásért felelős, balesetek megelőzéséért felelős, méréskoordinátor, mérésfelelős, 

az Intézményi Tanács tagjai, Közalkalmazotti Tanács tagjai. Emellett versenyekre, 

műsorokra készítik fel a gyerekeket, de szabadidős foglalkozást is biztosítanak részükre 

(könyvtár és színházlátogatások, Tudástár, családi napok, pályaválasztási napok, 

tanulmányi kirándulások, stb) 

 A KRÉTA elektronikus napló bevezetésével a statisztikai adatok könnyebben 

kinyerhetőek, de így is sok az adminisztrációs teher. 

 Pedagógusaink leterheltségét nagy mértékben fokozta a digitális tanrend. Sokkal több időt 

vett igénybe a tanórára való felkészülés és a tanulók által megoldott feladatok javítása is, 

kivéve az űrlapos, vagy red mentás feladat lapok javítása, bár itt az elkészítés került több 

időbe.  

A tanulók leterheltsége is jellemző, hiszen sokan egész napjukat jelenléti oktatás esetén az 

iskolában, avagy tantermen kívüli digitális oktatás esetén pedig otthon, a számítógép mellett töltik. 

Az új NAT (Nemzeti Alaptanterv) bevezetésével a leendő első és ötödik osztályosoknak már 

kevesebb lett a kötelező óraszám. 

Minősítés  

Ebben a tanévben 2 fő sikeres pedagógus-minősítési folyamatban vett részt. Februárban került 

sor 1 fő minősítési eljárására, Pedagógus II. fokozat elérése céljából. Májusban 1 fő 

gyakornok Kolléganő minősítő vizsgája zajlott. A Pedagógus I. fokozatba kerülés sikeres 

portfólióvédése megtörtént.  

Jelenleg a sikeres minősítési eljárásban részt vettek száma 17 fő: PED I. fokozat 6 fő, PED II. 11 

fő és 2 fő már MESTERPEDAGÓGUS (1 fő mérés-értékelés témában, 1 fő pedig szakértő 

pedagógusminősítésre és pedagógiai-szakmai ellenőrzésre). Áprilisban további 1 fő jelentkezett a 

2022. évi minősítési eljárásra. 

 

Önértékelés 

Ebben a tanévben 12 fő önértékelése került a rendszerbe. Ezen feladatok ütemtervünk szerint 

történtek. Így most minden kolléga önértékelését elvégeztük. 

 

Kompetencia alapú teljesítmény értékelés 

Iskolánkban működik a kompetencia alapú teljesítmény értékelés, melyre minden tanév végén 

június utolsó hetében kerül sor. Minden pedagógus értékelése több lépcsőn keresztül történik.  

 



Zákányszéki Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola  

2020/21-es tanév 

 

8 

 

Programjaink 

Ebben a tanévben folytatódtak programjaink, melyek ismételten elnyerték a tanulók tetszését is: 

 KEVE program az első és második osztályban 

 Kék tér program a negyedik osztályban 

 Tanulás Könnyítő program az első és második osztályban 

 Boldog órák az alsó és felső tagozaton is – elnyertük ettől a tanévtől kezdve az ÖRÖKÖS 

BOLDOG ISKOLA címet. 

 A felső tagozatos robotika szakkörök mellett, a mini-robi szakkör is az alsó tagozatos 

tanulók számára lehetőséget jelentett a fejlődésre, munkára. 

 Otthon-hete projektünk már harmadik tanéve sikert arat tanulóink körében. 

 Biokertünkben tanulóink szívesen tevékenykednek. 

 Lázár Ervin program, melyet az Emberi Erőforrások Minisztériuma (EMMI) indított. 

A program minden általános iskolás számára biztosítani szerette volna, hogy 

eljuthasson kulturális intézményekbe (színházi, tánc- vagy cirkuszi előadásra, őshonos 

állatok bemutatóhelyeire). Az elmúlt évben elmaradt programok online formában 

osztályonként láthatóak voltak. Sajnos a rendkívüli helyzet miatt nem valósulhatott 

meg az igazi kulturális élmény. 

Tanulmányi munka 

 A 2020-2021. tanévben 29 fő kitűnő tanuló volt, melyből 5 fő nevelőtestületi dicséretben 

részesült (a tantárgyak több mint feléből dicséretes ötöst szerzett). 

 Örvendetes, hogy ebben a tanévben javítóvizsgára nem bocsátunk egy tanulót sem. 

 Tanulmányi átlag 4,49, készségtárgyak nélkül 4,25. 

 Tanulmányi versenyeken 42 fő tanuló vett részt, sportversenyeken 25 fő.  

 Sajnos az országos, megyei és nemzetközi versenyek többszöri időpont módosítások után 

vagy megtartották online formában, vagy elmaradtak. 

 

Pályázatok 

 

 TÁMOP-6.1.2. A-14/1-2014-0001. „Komplex intézményi mozgásprogramok és 

kapcsolódó egészségfejlesztési alprogramok megvalósítása az általános iskolákban, 

többcélú intézményekben valamint szabadidős közösségi mozgásprogramok és 

kapcsolódó egészségfejlesztési alprogramok megvalósítása az iskolán kívüli szereplők 

bevonásával” projektben is részt vesz iskolánk. Rövidebb nevén TIE, azaz Teljes körű 

Iskolai Egészségfejlesztési program. E pályázat folytatódott még a 2015/2016-os 

tanévben is programokkal és eszközszállítással. A projekt célja a megfelelő 

egészségtudatos szemléletmód kialakítása, a gyermekek, tanulók (mindennapos) 

egészségfejlesztéssel összefüggő készségeinek, ismereteinek bővítése, és ezek 

viselkedésbe történő beépítése, főként közösségépítő, egészségfejlesztési és 

testmozgás programok segítségével. (Fenntartási időszak vége: 2020.12.01.) 

 

 2016. január 30-án birtokunkba került az „Örökös Ökoiskola” cím. A cím továbbra is 

kötelez bennünket az öko kritériumok minél teljesebb körű megvalósítására. 2018. 

februárjában aláírásra került a Zabosfa Kertész Kft.-vel egy együttműködési 

megállapodás, melynek keretén belül sikerült megvalósítanunk, az udvarban 

kialakítanunk a biokertet, a tavat. 2021-es tanévben ismét aláírásra került az 

együttműködési megállapodás, mely az idei év támogatását biztosítja.  
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 A Zákányszéki Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola csatlakozott az 

ISKOLAKERT - HÁLÓZAT tagjai közé. 

Ezt a közösséget a közhasznú Iskolakertekért Alapítvány működteti, kertpedagógiával, 

iskolakertek szakmai ügyeivel foglalkozik.  

 

 A közhasznú Liget Műhely Alapítvány 2008 márciusától adja ki a Szitakötő című 

negyedévi gyereklapot, mely az integrált ökológiai program alapja. A programhoz 

csatlakozó hazai és határon túli általános iskolákban egy osztály diákjai és a résztvevő 

pedagógusok számára ingyen példányokat (33 db) biztosítanak a negyedévi Szitakötő 

gyereklapból. Megnyertük a következő tanévre ezt az oktatási programot. 

 

 Az Értő Olvasásért pályázat keretében az első és második évfolyamon már második 

tanéve végezzük a Tanulás Könnyítő Programot, mely nagyon sok munkát igényel a 

tanítótól, osztályfőnöktől. Nincs már fenntartási időszaka, a programot mégis örömmel 

alkalmazzuk. 

 

 A Boldog Iskola cím viselésének jogát is pályázaton nyertük el. Két tanév után a 

2020-2021. tanévre elnyertük az ÖRÖKÖS BOLDOG ISKOLA címet. 

 

 GINOP-3.1.1_VEKOP-15-20016-00001 kódszámú Oktatási intézmények és IKT 

vállalkozások közötti együttműködés ösztönzése és támogatása című kiemelt projekt 

keretében meghirdetett Programozz robotot! Programozd a jövőd! pályázat keretében 

a robotika szakkör kezdő eszközállományát tudtuk biztosítani a 2018/19-es tanévben. 

A pályázati kötelezettség a versenyeken történő részvétel. Az idén indult csoportunk 

versenyen. 

 

 Együttműködés a Mórahalmi Egészségfejlesztési Iroda munkatársaival. A Mórahalmi 

Egészségfejlesztési Iroda munkatársai dr. Pipicz Márton irányításával Kóstolj bele az 

egészségbe! címmel egészségfejlesztő foglalkozásokat tartottak iskolánk 3. és 7. 

osztályos tanulóinak. Az interaktív találkozások időtartama kétszer 45 perc, és előre 

meghatározott tematika alapján havonta valósult meg. Az egészség-betegség 

meghatározása után a fő hangsúlyt az egészséges táplálkozás kapta, majd szó volt a 

helyes testtartásról, és a lélek egészségéről.  

 

 Emellett a II. félév elején az Egészségfejlesztési Iroda az A-Praxisközösséggel 

együttműködve szintén pályázat keretében a 3. és 7. évfolyamkivételével minden 

osztályban tartottak rendhagyó testnevelés órát, illetve az egészséges táplálkozásról 

egy foglalkozást „Fitten, tisztán, elég korán!” címmel. 

 

 Alapítványunk is minden évben részt vesz a „Köszönjük Sió!” iskolatáska 

programjában, melynek keretében a tanévnyitón már évek óta iskolatáskát tudunk 

kiosztani a rászoruló gyermekeink között. Az idén 1 tanuló számára kaptuk meg. 
 

 Alapítványunkon keresztül minden évben több osztályunk is részt vesz a „Reál 

osztálykassza” pályázaton is, mely az osztálykirándulások költségét csökkenti. 

 

 A Bozsik program keretén belül is kapnak tanulóink sporteszközöket, motivációs 

ajándékokat. 
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 Minden évben pályázatot nyújtunk be az Erzsébet-táborokra. Ebben a tanévben 

pályáztunk egy 5 napos, zánkai nyári táborozásra, melyen így 20 tanulónk vehet részt. 
 

 Fenti pályázatokon felül sok rajzpályázaton is részt vesznek tanulóink mind az 

általános iskolás, mind a művészeti iskolás növendékek. A „Maradék nélkül” 

pályázaton második helyezést ért el egy harmadik osztályos tanulónk. 

 

 

Továbbtanulás 

 

 

 
 

 

7 
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Nevelő-oktató munkánk, munkatervünk, a tanfelügyeleti megállapítások és 

intézkedési tervünk tükrében 

 

Tanfelügyeleti megállapítások - 2018. június 

Kiemelkedő terület(ek) felsorolása 

Pedagógiai folyamatok Pályázati aktivitás. Továbbképzéseken való részvétel, 

önképzésre való törekvés. Óvoda-iskola átmenet segítése. 

Személyiség- és 

közösségfejlesztés 
Támogató szervezeti és tanulási kultúra jellemzi az iskolát. A 

tanulók családias légkörben tanulhatnak. A tanulók szociális 

hátrányainak csökkentésére tett törekvés hangsúlyos az 

intézményben. Az egészséges és környezettudatos életmódra 

nevelés elmélete és gyakorlata összhangban van és kiemelt 

fontosságú. Bevonják a tanulókat és a szülőket a döntések 

előkészítésébe, a szervezeti kultúra fejlesztésébe. 

Eredmények A tanulók szociális hátrányainak enyhítése pályázatok és a 

segítő személyekkel, intézményekkel történő 

együttműködések által. Fejlődésre, fejlesztésre törekvés 

egyéni, illetve intézményi szinten is (beszámolók, 

önfejlesztési tervek). A tanulás-tanítás eredményesebbé 

tételére irányuló kezdeményezések, innovációk iránti 

nyitottság. A mérések eredményeinek elemzése, az 

eredmények felhasználása a fejlődés érdekében. 

Belső kapcsolatok, 

együttműködés, 

kommunikáció 

Az intézményben a különböző szakmai pedagóguscsoportok 

együttműködése, a rendszeres tapasztalatcsere jellemző. 

Hangsúlyos a belső tudásmegosztás. 

Az intézmény külső 

kapcsolatai 
Az intézmény kiterjedt külső partneri körrel rendelkezik. Az 

intézmény tevékenyen vesz részt a helyi közéletben. 

Az intézményben a 

pedagógiai munka feltételei 
A továbbképzési programot, beiskolázási tervet úgy állítják 

össze, hogy az megfeleljen az intézmény szakmai céljainak, 

valamint a munkatársak egyéni szakmai karrierterveinek. 

Nyitottság a pedagógusok, a munkatársak részéről történő 

kezdeményezésekre. Hagyományok megőrzésére és ezzel 

párhuzamosan a megújulásra való törekvés. 
A Kormány és az oktatásért 

felelős miniszter által kiadott 

tantervi szabályozó doku-

mentumban megfogalmazott 

elvárásoknak és a pedagógiai 

programban megfogalmazott 

céloknak való megfelelés. 

A pedagógusok szakmai tudása, elhivatottsága, intézmény 

iránti elkötelezettsége. Törekvés a megújulásra, a jövőbeli 

igényeknek, elvárásoknak való megfelelésre. 

 

 

Az intézményi tanfelügyelet intézkedési tervének ütemterv szerinti megvalósulása (2018 – 

2023) 

 A 2019/2020-as tanévben egységesítésre kerültek a tanmenetek. 

 A munkaterv és a beszámolók egymásra épülése folyamatosan megvalósuló feladat. 

Minden feladat és eredmény megjelenítésére kell törekednünk. 

 A tanulók személyes és szociális kompetenciájának fejlesztése az idei tanévben is 

célként szerepelt, megvalósulása azonban a járványügyi szabályok betartása 

(távolságtartás, digitális munkarend) miatt csak részleges volt. 
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 A tanulók teljesítményszintjének javulása terén megoszlanak a vélemények. A tanév 

jelentős részében a tantermen kívüli digitális munkarend formájában folyt az oktatás. 

Az otthoni tanulás, számonkérések az „igazi”, saját tanulói teljesítményt hozták-e (?), 

avagy a sok esetben megtapasztalt szülői segítséget tükrözik a kialakult érdemjegyek. 

 A különböző mérések feldolgozása és kiértékelése folyamatos.  

 A nevelőtestület tagjai közötti kommunikáció, információ-áramlás javítása, az erkölcsi 

elismerés lehetőségének megteremtése – ezek a feladatok még folyamatosan adottak, 

fejlesztést igényelnek a megvalósulásig. 

 A nevelőtestület folyamatos motiválását szintén ütemtervünk szerint igyekszünk 

megvalósítani. 

 Az óvodával történő kapcsolattartás ebben a tanévben is együttműködő volt. Egy-egy 

tervezett program és kerekasztal beszélgetés megtartására került sor. Az alsós 

munkaközösség-vezető Kolléganő kapcsolattartása jelentette elsősorban a szakmai 

együtt-gondolkodás motorját. 

 Egyenletesebb teherviselés megvalósítása: mindig törekszünk rá, de megvalósítani 

még nem sikerült. 

 

Munkatervünknek megfelelően megvalósultak 
 A tanulói érdemjegyek folyamatos ellenőrzése, a bukás veszélyről a szülő 

tájékoztatása. 

 A hiányzások mérséklése továbbra is feladat. Sajnos el kell, hogy fogadjuk, hogy 

több család is a település mezőgazdasági jellegéből adódóan a téli időszakban kívánja 

igénybe venni a „családi nyaralást”, mely a járványos időszakkal együtt megemeli a 

hiányzások számát. 

 A fejlesztő foglalkozások és tehetséggondozó foglalkozások a tantárgyfelosztásba 

beépítésre kerültek. A tanmenetek, fejlesztési tervek időben elkészültek. 

 Több pedagógus esetében is sikerült az óralátogatásokat megvalósítani, melyet 

minden esetben értékelés követett.  

 A betervezett tanulmányi és sport versenyek jórésze sajnos elmaradt. Online 

formában zajló versenyeken is részt vettek tanulóink. A pedagógusok a tanulóinkat 

felkészítik ezekre a versenyekre. 

 A tantestület minden tagja a KRÉTA elektronikus naplót használja. 

 Dokumentumaink módosítására, aktualizálására, a különös közzétételi lista 

elkészítésére időben sor került. Minden jelentési kötelezettségünket (statisztika, KIR 

ellenőrzés, tankerületi központ által kért adatszolgáltatás) igyekszünk időben 

teljesíteni. 

 A vezetői értekezletek, a munkaközösségi értekezletek és munkaértekezletek 

biztosítják az információ-áramlást és a belső együttműködést. Az információ- 

áramlásnak legtöbb esetben több fajtáját is igénybe vesszük (pl.: nyomtatott 

körözvény, de e-mailben is kiküldve, értekezlet anyagai e-mailben is kiküldve). A 

digitális munkarend ideje alatt online értekezleteket tartottunk, de napi szintű 

kapcsolatban álltunk a munkatársakkal, a hangouts alkalmazással. 

Sor került a fenntartó általi, 2020 július hónapban tartott, utólagos ellenőrzés, a szakmai alap- 

dokumentumaink korrigálására is. 

 

OKM mérés eredményeiből adódó feladatok 

 Tanulók fejlődésének figyelemmel kísérése. 

 Készségek szerinti egyénre szabott felzárkóztatás, tehetséggondozás. 

 Szülői kapcsolattartás. 
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 Ugyanazokkal a tanulókkal egymást követően többször elvégzett adatfelvétel 

végrehajtása, eredmények rögzítése, elemzése. A mesterprogram megvalósítása is ezt 

a célt szolgálja. 

 A tanulócsoport oktatásához szükséges módszerek, eszközök, követelmények 

vizsgálata, szükség szerinti változtatása az eredmények tükrében. 

 Egyéni eredmények figyelembe vétele a tanulók oktatásánál, nevelésénél.  

 
Matalent mérés eredményéből fakadó feladat 

 tehetséggondozás, versenyfelkészítés 

 
Idén tavasszal mindhárom mérés – a Matalent mérés, az Idegen nyelvi mérés és az 

Országos kompetenciamérés (szövegértés és matematika területeken) is lezajlott. 

Esélyegyenlőség biztosítása 

 

Tanulóink közül 11 fő sajátos nevelési igényű tanuló, 10 fő beilleszkedési, tanulási és 

magatartási nehézséggel küzd, 11 fő rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül, 

melyből 8 fő hátrányos helyzetű tanuló.  

Más településről bejáró tanuló 17 fő. Tanyán lakik 43 fő tanuló, ebből 9-en autóbusszal 

közlekednek. A bérlet árát a tankerületi központ biztosítja az intézmény költségvetésében. 

 

Napközis tanulóink száma 92 fő. A tavalyi évhez képest emelkedést mutat. 

 

A különböző hátrányok és nehézségek leküzdésére az esélyegyenlőség biztosítására 

tantárgyfelosztásunkban beépítésre kerülnek a felzárkóztató és fejlesztő foglalkoztatások. A 

délutáni időpontokban kerülnek megtartásra a különböző szakköri és sportfoglalkozások, 

valamint a tehetséggondozó foglalkozások is. 

Alapítványunk támogatja a rászoruló tanulóinkat az osztálykirándulásokon történő 

részvételben. Anyagi okokra hivatkozva évek óta nem maradt le senki osztálykirándulásról. 

Ugyanez elmondható a kihelyezett órákat illetően is. 

 

 

Szülői, tanulói elégedettség 

 

Elégedettségi kérdőívek kitöltésére kétévente kerül sor iskolánkban. Ebben a tanévben ez nem 

valósult meg. 

A korábbi tanévi eredmények feldolgozásra kerültek. Intézkedési terv született az eredmények 

javítása érdekében, melyet időarányosan megvalósítottunk. 

Az iskola facebook oldala aktív segítője a mindennapjainknak, hiszen közkedvelt a 

partnereink körében. A tantermen kívüli digitális munkarend idején fontos szerepet töltött be 

az információ - áramlásban és iskolánk népszerűsítésében. 

Az iskola honlapja, valamint a KRÉTA - rendszer is a tájékoztatást, a programok szervezését 

segítette. Rendkívülinek tekinthető, hogy a szülői fórumokra is többnyire csak online 

formában kerülhetett sor a járványügyi intézkedések miatt. 
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Kapcsolataink 

 

Rendszeres kapcsolatot tartunk fenn 

 

• Zákányszék Községi Önkormányzat (sportcsarnok bérleti díj fejében történő 

biztosítása, községi rendezvényeken történő szereplések, fellépések – online formában 

valósult meg az idén) 

• Zákányszéki Manó-kert Óvoda és Bölcsőde (beiskolázás, közös program) 

• Zákányszéki Sportcsarnok (bérleti díj ellenében a használat egyeztetése - ebben a 

tanévben teljes körűen a tanulóink számára volt biztosított) 

• Művelődési Ház és Könyvtár: könyvtári foglalkozásokon csak a tanév végén tudtak 

részt venni tanulóink, pályázati programokban, a pandémia miatt, nem részesülhettek 

tanulóink.  

• Iskolaorvos, fogorvos, védőnők: Rendszeres szűrővizsgálatok vannak az 

egészségügyi megállapodásnak megfelelően. A védőoltások beadását is az iskolaorvos 

végzi. Kérésre előadásokat tartanak tanulóinknak, erre ebben a tanévben nem került 

sor. 

• Iskolarendőr: Bekapcsolódik az iskolai programokba, segít a kerékpártúrák 

biztonságának fokozásában, a KEVE programban is részt vesz. 

• Zabosfa KerTÉSZ Kft.: 2018. február 3-a óta együttműködési megállapodás alapján 

támogatja az iskolai biokert kialakítását, tanév végén jutalmazza a kiemelkedő munkát 

végző tanulókat. Az együttműködés meghosszabbítására az idén is sor került. 

• Mórahalmi Egészségfejlesztési Iroda: A TIE Program keretében egészségfejlesztő 

foglalkozásokat tartottak. 

• HOSZKP Család- és gyermekjóléti Központ Zákányszéki Tagintézménye: 
Intézményvezető asszony és a gyermekvédelmi felelős tartja a kapcsolatot a 

központtal.  

• helyi polgárőr szervezet (rendezvényeink biztosításában, TeSzedd akcióban közös 

részvétel) 

• Zákányszéki Katolikus Egyházközséggel (hit- és erkölcstan oktatás, egyházi 

tájékoztató nap) 

• Csongrád Csanád Megyei Tanulási Képességet Vizsgáló Szakértői és Rehabilitációs 

Bizottsággal 

• CSCSMPSZ Mórahalmi Tagintézménye (különleges bánásmódot igénylő tanulók 

esetében) 

• társintézményeinkkel, a környező települések iskoláival 

• helyi civil szervezetekkel (A civil szervezetekkel egy-egy kiemelt feladat, rendezvény 

alkalmával kerülünk kapcsolatba.) 
 

Jövőkép 

 

Továbbra is a kor kihívásainak kívánunk megfelelni. Elsődleges szempont a gyermekek 

kompetenciáinak és személyiségfejlődésének minél teljesebb körű kibontakoztatása, fejlesztése: 

 

 Idegen nyelvet beszélő, a világra nyitott, természettudományos alapismeretekkel 

rendelkező, önmagukért és környezetükért felelősséget vállaló, demokratikus elveket 

valló polgárok nevelése. 
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 Az innovációhoz tudásra, kreativitásra és akaratra van szükség. A kollégákban mindez 

megvan, mindent megtesznek annak érdekében, hogy a gyermekeket egy sikeres 

felnőtt élet felé irányítsák.  

 KAP-program (Komplex Alapprogram) bevezetése: előkészítése a 2020-2021. 

tanévben, bevezetése a 2021-2022. tanévtől 

 Ebben a tanévben bevezetett programjaink továbbfejlesztése, a robotika szakkörök 

eszközállományának fejlesztése, hiszen csak abban az esetben tudjuk a nagyobb 

gyereklétszám számára hozzáférhetővé tenni alsó és felső tagozaton egyaránt.  

 Veszélyeztetett világunkban gyermekeinket a környezet értékeinek, a természet 

kincseinek óvására, védelmére, az egyének és a közösségek felelősségének 

fontosságára tanítjuk. Nagy hangsúlyt kap mindennapi munkánk során a környezeti 

nevelés. Fontos a biokert további gondozása, fejlesztése. 

 Törekvésünk, hogy a művészetekre fogékony, alkotó, az egészségmegőrzés feltételeit 

ismerő és gyakorló, a szabadidő tartalmas, aktív eltöltését igénylő gyermekeket 

neveljünk. 

 Partnereinkkel, elsősorban a szülőkkel és a helyi óvodával informatív jó kapcsolatot 

ápolunk, ennek fenntartására törekszünk. 

 Sokat teszünk azért, hogy a gyermekben szunnyadó tehetséget felismerjük, és az 

minden esetben a tanuló egyéni igényei szerint fejlesztésre kerüljön. Eredményesen 

gyakoroljuk időben felfedezett tanulási nehezítettség esetén az egyéni szakszerű 

fejlesztési, felzárkóztatási tevékenységformákat is. 

 Szeretnénk a közeljövőben a görkorcsolya és a lovaglókultúra szakköri szintű 

foglalkozások feltételeinek megteremtését előkészíteni és beépíteni a tanulók által 

választható lehetőségek közé. A néptánc iránti érdeklődés fokozása is terveinkben 

szerepel. 

 Iskolánk tudatosan ápolja, őrzi és folyamatosan bővíti hagyományait. A tanévenként 

ismétlődő ünnepélyeink, évfordulókhoz kapcsolódó megemlékezéseink, rendezvények 

színvonalas megrendezésére törekszünk. Projektheteinket továbbra is megvalósítjuk. 

 Célunk, hogy végzős tanulóink képességüknek megfelelő középfokú iskolát választva 

tovább építhetnek majd az itt szerzett ismeretekre. 

 

 

Fontos iskolánk fennmaradása a településen. Az új programok, a rengeteg szabadidős 

rendezvény, a versenyeredmények mind azt a célt szolgálják, hogy a zákányszéki gyermekek 

iskolánkat válasszák alapfokú tanulmányaik elvégzésére. 

 

Zákányszék, 2021. június 21.                         

 

 

 

         Sápi Zoltánné 

         intézményvezető 















































































































































































































































































































































Beszámoló a Dél-alföldi Térségi Hulladékgazdálkodási Társulás 

2020. évi munkájáról 

 

 

1./ A Dél-alföldi Térségi Hulladékgazdálkodási Társulás Társulási Tanácsa a 10/2020. (03. 04.) 

TT. sz. határozatával az alábbi döntéseket hozta a 2019. évi költségvetés 3. módosításának 

elfogadása kapcsán: 

 

1.) A Társulási Tanács jóváhagyja a Dél-alföldi Térségi Hulladékgazdálkodási Társulás 2019. 

évi költségvetés 3. számú módosításának 1-5. sz. mellékletét. 

 

2.) A Társulási Tanács a Társulás 2019. évi költségvetés 3. számú módosításának főösszegeit 

az alábbiak szerint fogadja el: 

 

A bevételi főösszeg:  9.899.332.734,- Ft 

A kiadási főösszeg:  9.899.332.734,- Ft 

 
A költségvetés módosításának indokai: 

A személyi juttatások a tervezetthez képest csökkentek, a dologi kiadások viszont 855.986,- Ft-tal 

megnövekedtek, amelynek oka a kommunikációs és szolgáltatási kiadások növekedése, melyet 

csökkent a kiküldetési, reklámköltségek tervezett szint alatti realizálódása. A tervezett kiadások 

legjelentősebb növekedésének, 1.906.128.116,- Ft összegben meghatározó eleme az informatikai 

eszközök növekedése 703.706.000,- Ft összegben, valamint a szintén folyamatban lévő KEHOP 

beruházáshoz kapcsolódó egyéb tárgyi eszközök beszerzése a tervezett 1.172.377.449,- Ft 

tervezett összeghez képest 1.969.288.600,- Ft összegben történő realizálása. Nevezett összegek a 

projekt elfogadott költségvetésének megfelelően alakultak, az eltérés oka, hogy realizálásuk 

tervezésekor a Társulás a 2020. évi, nem pedig a 2019. évi költségvetésébe tervezte beállítani. 

Tekintettel a beszerzések gyors és probléma mentes lebonyolítására az egyes projekt elemek 

megvalósítása időben előbb történt. 

 

 

2./ A Dél-alföldi Térségi Hulladékgazdálkodási Társulás Társulási Tanácsa a 12/2020. (03. 04.) 

TT. sz. határozatával az alábbi döntéseket hozta 2020. évi költségvetés elfogadása kapcsán: 

 

1./ A Dél-alföldi Térségi Hulladékgazdálkodási Társulás államháztartásról szóló 2011. évi 

CXCV. törvény 24.§ (4) bekezdés b) pontja szerinti többéves kihatással járó döntése nincs. 

2./ A Dél-alföldi Térségi Hulladékgazdálkodási Társulás államháztartásról szóló 2011. évi 

CXCV. törvény 24.§ (4) bekezdés c) pontja szerint közvetett támogatása 0,- Ft. 

3./ A Társulási Tanács jóváhagyja a Dél-alföldi Térségi Hulladékgazdálkodási Társulás 

költségvetésének 1.-9. számú mellékletét. 

4./ A Dél-alföldi Térségi Hulladékgazdálkodási Társulás 2020. évi költségvetési főösszegeit a 

Társulási Tanács az alábbiak szerint fogadja el: 

 

A bevételi főösszeg:  4.625.305.399,- Ft 

A kiadási főösszeg:  4.625.305.399,- Ft 
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3./ A Dél-alföldi Térségi Hulladékgazdálkodási Társulás Társulási Tanácsa a 22/2020. (07. 09.) 

TT. sz. határozatával a Társulás 2019. évi zárszámadását a határozat 1-9. számú mellékleteivel 

együtt az alábbiak szerint fogadta el: 

 

A 2019. évi költségvetés előirányzatának bevételi és kiadási fő összege 9.899.332.734,- Ft, a 

bevételi fő összeg 6.639.023.593,- Ft-ra, a kiadási fő összeg 2.016.404.840,- Ft-ra teljesült. 

A 2019. évi maradványösszege 4.622.618.753.- Ft. A mérleg fő összege 7.818.089.372,- Ft. 

 

A maradvány összege kötelezettségvállalással terhelt, melyből a KEOP-1.1.1/C/13-2013-0004 

azonosító számú pályázatra 181.865.036,- Ft, a KEHOP-3.2.1.-15-2016-00006 azonosítószámú 

projektre 3.551.770.617,- Ft kerül felhasználásra, tartalékba pedig 888.983.100,- Ft kerül 

elhelyezésre. 

 

 

4./ A Társulás 2020. évi közbeszerzési tervét a Társulási Tanács a 3/2020. (03. 04.) TT. számú 

határozatával az alábbiak szerint fogadta el: 

 

 
 

 

A 2019. évi közbeszerzési terv végrehajtásáról szóló beszámolót a Társulási Tanács a 2/2020. 

(03. 04.) TT. számú határozatával az alábbiak szerint fogadta el: 
 

Közbeszerzési 

eljárási 

információk

Közbeszerzés tárgya

Közbeszerzés 

tervezett 

mennyisége

Eljárás 

megindítás

ának 

tervezett 

időpontja 

(negyedév)

Eljárás 

megindítá

sának 

tervezett 

időpontja 

(hónap)

Szerződés 

teljesítés

ének 

várható 

időpontja 

(év)

Szerződés 

teljesítésé

nek 

várható 

időpontja 

(negyedév)

Szerződés 

teljesítés

ének 

várható 

időpontja 

(hónap)

Közbeszer

zésre 

irányadó 

eljárási 

rend

Tervezett eljárás 

fajtája

Forrás 

megnevezése

Szolgáltatási 

kategória
Szerződés típusa

Szerződés 

időtartama 

(mennyiség)

Szerződés 

időtartama 

(időegység)

Előzetes 

tájékoztató 

közzététele 

(I/N)

Megvalósító 

közbeszerzési 

eljárás

1.

Szolgáltatás beszerzése: PR-

nyilvánosság biztosítása a KEHOP-

.3.2.1-15-2016-0006 pályázathoz 

kapcsolódóan

37.500.000 ft II. április 2020 IV. 9 Nemzeti
Kbt. 112. (1) b) 

nyílt eljárás
EU-s forrás

13 - 

reklámszolgáltatások
Megbízási szerződés 9 hónap Nem -

2.

szolgáltatási koncesszió 

beszerzése: A KEHOP-3.2.1-15-2016-

00006 jelű pályázat projekt 

keretén belül beszerzésre került 

hulladékgyűjtő gépjárművek (5 db) 

vagyonkezelésbe történő adása

fizetendő 

koncessziós díj 

összesen: 

351.760.000 ft

II. április 2025 IV 60 Nemzeti

hirdetmény nélküli 

koncessziós 

beszerzési eljárás 

egyszakaszos

Hazai forrás

16 - szennyvíz- és 

hulladékkezelési 

szolgáltatások, 

fertőtlenítési és 

hasonló 

szolgáltatások

Vagyonkezelési 

szerződés
60 hónap Nem -

2020. évi közbeszerzési terv



Dél-alföldi Térségi Hulladékgazdálkodási Társulás 

2019. évi Közbeszerzési Terv (megvalósulása) 

Beszerzés rövid tartalma 

Beszerzés 
mennyisége/ 

becsült értéke 
Közbeszerzés 
megindítása 

Szerződéskötés 
ideje 

Eljárástípus 
Megvalósulással 

kapcsolatos információk 

(nettó Ft) 

1. Szolgáltatás beszerzése: PR-nyilvánosság biztosítása a 
KEHOP-3.2.1-15-2016-0006 pályázathoz kapcsolódóan 

 

37.500.000 Ft 

 

- - - Nem valósult meg 

2. Szolgáltatási koncesszió beszerzése: A KEOP-1.1.1/C/13-

2013-0004 azonosítószámú projekt eredményeképpen 

beszerzett edényzetek, járművek, továbbá a 

hulladékgazdálkodási rendszer üzemeltetéséhez szükséges 

chiprendszer és járatoptimalizáló tanulmány vagyonkezelése 

(Domaszék, Kistelek, Öttömös, Pusztamérges, Ruzsa) 

41.197.197 Ft 2019.02.27. 2019.05.02. 
Koncessziós hirdetmény 

előzetes közzététele nélküli 
eljárás 

Megvalósult 

3. Szolgáltatási koncesszió beszerzése: A KEOP-1.1.1/C/13-

2013-0004 azonosítószámú projekt eredményeképpen 

beszerzett edényzetek, járművek, továbbá a 

hulladékgazdálkodási rendszer üzemeltetéséhez szükséges 

chiprendszer és járatoptimalizáló tanulmány vagyonkezelése 

(Algyő, Balástya, Deszk, Ferencszállás, Kelebia, Kiszombor, 

Klárafalva, Ópusztaszer, Pusztaszer, Röszke, Tompa) 

50.442.603 Ft 2019.02.19. 2019.04.11. 
Koncessziós hirdetmény 

előzetes közzététele nélküli 
eljárás 

Megvalósult 

4. Szolgáltatási koncesszió beszerzése: A KEHOP-3.2.1-15-2016-

00006 jelű pályázat projekt keretén belül beszerzésre került 

hulladékgyűjtő edények, konténerek, házi komposztálók 

Szegedi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. 

vagyonkezelésbe történő adása 

349.802.427 Ft 2019.05.21. 2019.08.08. 
Koncessziós hirdetmény 

előzetes közzététele nélküli 
eljárás 

Megvalósult 

5. Szolgáltatási koncesszió beszerzése: A KEHOP-3.2.1-15-2016-

00006 jelű pályázat projekt keretén belül beszerzésre került 

hulladékgyűjtő edények, konténerek, házi komposztálók FBH-

NP Nonprofit Kft. vagyonkezelésbe történő adása 

27.972.814 Ft 2019.05.27. 2019.08.08. 
Koncessziós hirdetmény 

előzetes közzététele nélküli 
eljárás 

Megvalósult 



A Társulási Tanács a 24/2020. (10. 15.) TT. sz. határozatában döntött a Társulás közbeszerzési 

szabályzatának módosításáról. 

Az egységes szerkezetbe foglalt módosított szabályzat 2020. 10. 15. napjától hatályos. 

 

A közbeszerzési szabályzat módosítását az alábbiak indokolják: 

A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) a közbeszerzési 

szabályzat legutóbbi módosítása óta többször módosításra került. A Kbt. változásai miatt a 

közbeszerzési szabályzat aktualizálása vált szükségessé. 

A 2019. évi CXX. törvény 2020. február 1. napjától hatályba lépett rendelkezése a kötelező 

közzétételi határidőket módosította (rövidítette), továbbá eltörölte a Kbt. 113. §-a szerinti 

eljárás típust. 

A 2018. évi LXXXIII. törvény általi módosítás során az éves statisztikai összegezés készítési 

kötelezettség eltörlésre került. 

A bekövetkezett Kbt. módosítások, illetve egyéb kisebb adminisztratív pontosítások átvezetésre 

kerültek a közbeszerzési szabályzaton a fentiek szerint. 

 

 

5./ A Társulási Tanács a 4/2020. (03. 04.) TT. sz. határozatában elfogadta a Társulás módosított 

Szervezeti és Működési Szabályzatát. 
 

 A módosítás indoka: 

 A Pénzügyi Bizottság és az Operatív Bizottság munkájának gördülékenyebbé tétele a 

bizottságok határozathozatali képességének módosításával. 

 

 

6./ A Társulási Tanács 5/2020. (03. 04.) TT. sz. határozata alapján a Társulási Tanács új Pénzügyi 

Bizottság tagja 59,92 % szavazataránnyal, 70,30 % lakosságszám aránnyal: 

Jani János Ferencszállás Község Önkormányzata Polgármestere lett. 

 

Az új tag megválasztásának indoka: 

A Társulási Tanácsnak új Pénzügyi Bizottsági tagot kellett megválasztania, mivel a 62/2019. 

(11. 28.) TT. sz. határozattal megválasztott Pénzügyi Bizottság tagjai közül Szegvári Ernőné 

Kiszombor Nagyközség Polgármestere a 2020. január 30. napján kelt nyilatkozatában 

tájékoztatta a Társulást, hogy 2020. február 16. napjával lemondott polgármesteri tisztségéről, 

amelyre tekintettel 2020. február 17. napjától nem áll módjában betölteni a Társulás Pénzügyi 

Bizottságának tagsági feladatait. 

 

 

7./ A KEOP-1.1.1/C/13-2013-0004 azonosítószámú a „A Dél-alföldi Térségi 

Hulladékgazdálkodási Társulás hulladékgazdálkodási rendszerének fejlesztése 

eszközbeszerzésekkel” című projekt beszerzései 2015. december 31. napján befejeződtek, a 

műszaki átadás-átvételi eljárások lezárultak, a projekt az 5 éves a fenntartási időszakba lépett, 

amely során a projekt fenntartásáról éves gyakorisággal Projekt Fenntartási Jelentést (a 

továbbiakban: PFJ) kell benyújtani Közreműködő Szervezet részére az EMIR rendszeren 

keresztül. A projektfenntartás befejezése 2021.április 15. Az 1. sorszámú PFJ benyújtása 2017. 

április 28-án megtörtént, a jelentéssel kapcsolatban KSZ részéről hiánypótlási nem felhívás 

érkezett, KSZ a K-2018-KEOP-1.1.1/C/13.-0169524/308 iktatószámú levelében 2018. 05. 09. 

napján elfogadta az 1. sorszámú PFJ-t. A projekt 2. sorszámú PFJ beküldése 2018. április 26. 

napján megvalósult, a KSZ a K-2019-KEOP-1.1.1/C/13.-0179606/308 iktatószámú levelében 

2019. 09. 19. napján elfogadta az 2. sorszámú PFJ-t. A projekt 3. sorszámú PFJ beküldése 2019. 
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április 23. napján megvalósult, az Irányító Hatóság a K-2019-KEOP-1.1.1/C/13-0179546/308 

iktatószámú, 2019. 09. 19. napján kelt levelében hiánypótlási felhívással élt a Társulás felé, 

amelyre a Társulás határidőben, 2019. 10. 07. napján megküldte válaszait az Irányító hatóság 

felé, egyben feltöltötte a hiánypótlást az EMIR rendszerre. A hiánypótlással kapcsolatban a 

KSZ részéről érdemi észrevétel, jóváhagyás nem érkezett.  

 A projekt 4. sorszámú PFJ beküldése 2020. április 29. napján megvalósult, a KSZ részéről 

érdemi észrevétel, jóváhagyás nem érkezett.  
 

A projekt vagyonelemeinek üzemeltetésbe adása három közszolgáltató számára a Csongrád 

Megyei Településtisztasági Nonprofit Kft., a FHB Nonprofit Közszolgáltató Kft. és a Szegedi 

Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. részére közbeszerzési eljárás keretében megtörtént.  

A Társaságok – az FHB Nonprofit Közszolgáltató Kft. kivételével – a vagyonkezelési 

szerződésükben foglalt kötelezettségüknek eleget téve a Társulási Tanács elé terjesztették az 

üzemeltetett vagyonelemeken végzett felújítási és beruházási költségeiket, amelyeket 

igazságügyi szakértői véleménnyel támasztottak alá. A Társulási Tanács a 2019. évi 

elszámolásokat a 16/2020. (07. 03.) és a 17/2020. (07. 03.) TT. számú határozataival 

jóváhagyta, és engedélyezte azok elszámolását az elkülönített keret terhére a határozatokban 

foglaltak szerint. 

 

A Szegedi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft benyújtotta a vagyonkezelési szerződésekben 

rögzített köztelezettségük szerint az üzemeltetett vagyonelemire vonatkozó 2020. évi felújítási 

terveiket, amelyet a Társulási Tanács a 16/2020. (07. 03.) TT. sz. határozatával elfogadott. 

 

 

8./ A KEHOP-3.2.1.-15-2016-00006 azonosítószámú, "Komplex hulladékgazdálkodási 

rendszer fejlesztése a Dél-alföldi Térségi Hulladékgazdálkodási Társulás területén, 

különös tekintettel az elkülönített hulladékgyűjtési, szállítási és előkezelő rendszerre" 

elnevezésű projekt bonyolítására a Társulás konzorciumi szerződést kötött, mint 

konzorciumvezetővel az NFP Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit Kft.-vel. 

 

A Projekt alapadatai: 

 

Hatályos támogatási szerződés és hatályba lépése: 4. számú módosítás, 2019. 10. 31. 

Támogatás összege:     6.749.994.150,- Ft 

Összköltség:      7.500.000.000,- Ft 

A projekt megvalósításának kezdete:   2016. 11. 09. 

 

A projekt fizikai befejezésének határideje: 2021. 03. 17. (Támogatói döntés 

alapján 3 hónapos hosszabbítással) 

 

A projekt keretein belül a következő tárgyú közbeszerzési eljárások kerültek lebonyolításra 

2018. és 2019. évben: 

 

- KEHOP-3.2.1.-15-2016-00006 jelű pályázat tervezésre és kivitelezésre vonatkozó 

feladatok ellátása; 
- KEHOP-3.2.1.-15-2016-00006 jelű pályázat megvalósulásához szükséges gyűjtő- és 

szállító járművek beszerzése; 
- KEHOP-3.2.1.-15-2016-00006 jelű pályázat megvalósulásához szükséges egyéb gépek 

beszerzése; 

- KEHOP-3.2.1.-15-2016-00006 jelű pályázat megvalósulásához szükséges hulladékgyűjtő 
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edények beszerzése; 

- KEHOP-3.2.1.-15-2016-00006 jelű pályázat megvalósulásához szükséges 

szemléletformálási feladatok ellátása. 
 

A KEHOP-3.2.1-15-2016-00006 jelű pályázat tervezésre és kivitelezésre vonatkozó 

feladatok ellátása tárgyú közbeszerzési eljárás összegzésében megállapításra került, hogy a 

közbeszerzési eljárás eredményes, és az eljárás nyertese a MENTO Kft. 

 

A MENTO Környezetkultúra Kft. ajánlati ára nettó 5.805.848.900,- Ft. 

 

Vállalkozási szerződés aláírása:  2018. december 17. 

1. sz. szerződésmódosítás aláírása: 2019. február 22. 

Teljesítési határidő:   24 hónap (2020. december 17.) 

 

A kifizetések a teljesítések függvényében folyamatosak. 

A jelenlegi pénzügyi készültség: 69,65 %-on van. 

A Vállalkozó XI. számú teljesítése is aláírásra került. A Mento Kft. és A-HÍD Zrt. részére 

folyósításra került az első részlet. 

A Vállalkozó 2020.11.10. napjáig négy követelést nyújtott be a járványügyi helyzetre való 

tekintettel, melyből az elsőt részleteiben is kidolgozta.  

Az első háromra készül a Mérnök határozat, a negyedik bejelentés még nincs kidolgozva. 

 

A vállalkozási szerződés keretein belül az alábbi eszközök kerülnek leszállításra: 
 

tétel (típus) 

sorszáma 
tétel (típus) megnevezése 

mennyiség 

(db) 

1. 
Integrált mechanikai-optikai 

hulladékkezelő mű (60 e t/év) 
1 

2. Bálatároló szín (840 m2) 1 

3. Eszköztároló szín (72 m2) 1 

4. Iroda és szociális épület (24,5*13m) 1 

5.  Hídmérleg (18 m, 60 t) 3 

6. Mérlegház (2,5*5m) 2 

7. Portakonténer (2,5*3m) 1 

8. Szaniterkonténer (2,5*3m) 1 

9. Abroncsmosó 1 

10. Tüzivíztározó (360 m3) 1 

11. Térburkolatok kiépítése (21.000 m2) 1 

12. Biológiai stabilizáló (6 500 m2) 1 

13. Parkoló (32 hely) 1 

14. Kerékpártároló (4 hely) 1 

15. Csurgalékvíz tározó medence (1184 m2) 1 

16. 
Kiegészítő létesítmények (kerítés, kapu, 

informatika, térvilágítás, tüzivíz hálózat 

stb.) 
1 

17. Meglévő válogató csarnok bővítése 1 

18. Fordított ozmózis berendezés (100m3/nap) 1 

19. Hulladéklerakó telep bővítése (1,9 ha) 1 
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tétel (típus) 

sorszáma 
tétel (típus) megnevezése 

mennyiség 

(db) 

20. Szőregi hulladékgyűjtő udvar 1 

21. 
Hulladékgyűjtő szigetek (1 db Balástya, 3 

db Röszke közigazgatási területén 
4 

 

 

 

Az NFP Kft. által 2018. 10. 03. napján megküldésre került a gyűjtő- és szállító járművek 

beszerzése tárgyú közbeszerzési eljárás összegzésében megállapításra került, hogy a 

közbeszerzési eljárás eredményes, és az eljárás nyertese a M-U-T Hungária Kft. 

 

A M-U-T Hungária Kft. ajánlati ára nettó 351.760.000,- Ft. 

Adás-vételi szerződés aláírása: 2018. október 30. 

Teljesítési határidő:   2019. augusztus 26. 

 

A szerződés határidőben teljesítésre, a szerződéses összeg kifizetésre került. 

 

A szerződés keretein belül az alábbi eszközök kerültek leszállításra: 

 

tétel (típus) 

sorszáma 
tétel (típus) megnevezése 

mennyiség 

(db) 

1. 
Tömörítő lapos felépítményes, 3 tengelyes 

(6x2 gyűjtőjármű) 
4 

2. 

Egykaros konténeremelő felépítményes, 3 

tengelyes (6x2 szállító jármű) 

ürítőszerkezettel ellátott konténerrel 

1 

3. 
Egykaros konténeremelő felépítményes, 3 

tengelyes (6x2 szállító jármű) 
2 

 

A Társulási Tanács a 6/2020. (03. 04.) TT. sz. határozatában döntött a KEHOP-3.2.1-15-2016-

00006 azonosítószámú projekt keretein belül beszerzésre került gépjárművek üzemeltetési 

feltételrendszerének kialakításáról. 

 

Annak érdekében, hogy a vagyonelemek üzemeltetésbe adása mihamarabb megtörténhessen az 

üzemeltető részére, a Társulás a közbeszerzési eljárás lebonyolításához szükséges közbeszerzési 

tanácsadói feladatok ellátására 3 vállalkozót kért fel ajánlattételre, amelynek sikeres lefolytatását 

követően a Társulási Tanács a 14/2020. (07. 03.) TT. sz. határoztában döntött a közbeszerzési 

tanácsadó kiválasztásáról. 

 

A Társulási Tanácsnak a Közbeszerzési szabályzat II. 4. pontja alapján a közbeszerzési eljárás 

előkészítése, a beérkező pályázatok értékelése, valamint az eljárások eredményének vagy 

eredménytelenségének megállapítása érdekében a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. 

törvénnyel összhangban Közbeszerzési Bíráló Bizottságot kell kineveznie. 

 

Tekintettel arra, hogy a közbeszerzés tárgya szerinti bíráló bizottsági szakértői feladatok ellátását 

a Társulás Munkaszervezetének személyi állománya nem tudja biztosítani, és a Bíráló Bizottság 
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működését a szavazati joggal rendelkező közbeszerzés tárgya szerinti szakértő nélkül ellátni nem 

tudja, ezért a közbeszerzés tárgya szerinti külső szakértő bevonása, értékelési feladatokat ellátó új 

Bíráló Bizottsági tag megválasztása vált szükségessé. 

 

Annak érdekében, hogy a tárgyi közbeszerzési eljárás megindítása mihamarabb megtörténhessen, 

ezért a Társulás a szakértő Bíráló Bizottsági tag feladatainak ellátására az 3 gazdasági társaságot 

kért fel ajánlattételre.  

 

A Társulási Tanács a 25/2020. (10. 15.) TT. sz. határozatában döntött „A KEHOP-3.2.1.-15-2016-

00006 azonosítószámú projekt eredményeképpen beszerzett hulladékgyűjtő gépjárművek 

közszolgáltatási célú működtetése, üzemeltetésbe adása” tárgyú közbeszerzési eljárás lefolytatása 

érdekében szakértő Bíráló Bizottsági tag kiválasztásáról. 

 

A közbeszerzési eljárás a közbeszerzési dokumentációk Társulási Tanács általi jóváhagyását 

követően indulhat meg. 

 

A Társulási Tanács a 20/2020. (07. 03.) TT. sz. határozatában döntött a KEHOP-3.2.1-15-2016-

00006 azonosítószámú projekt keretein belül beszerzésre került gyűjtő- és szállítójárművek (7 db) 

szakszervizének kiválasztásáról. 

 

A szakszervíz kiválasztásának indoka: 

A gépjárművek üzemeltetésbe adása még nem történt meg, arra a szolgáltatási koncesszió 

beszerzésére vonatkozó közbeszerzési eljárás lebonyolítását követően kerülhet sor, amelynek 

előkészítése jelenleg folyamatban van. 

A gépjárművek gyártói előírás szerinti 1 éves időszakos szervizelését azonban az üzemeltetésbe 

adás megtörténtétől függetlenül is szükséges elvégezni annak érdekében, hogy a Társulás az 

eszközökre vonatkozó jótállást, és egyéb garanciális jogokat ne veszítse el. A gépjárművek 

jótállási időn belüli szervizét kizárólag MAN szakszervizben lehet elvégezni. 

A fentiekre tekintettel a Társulás a 7 db gépjármű esetében a közbeszerzési szabályzat „V. A 

közbeszerzési értékhatárokat el nem érő beszerzésekre vonatkozó előírások” cím V.1.1. pontja 

szerinti előírásának - a legalább három ajánlat bekérésének – megfelelően szervizcégektől kért be 

árajánlatot. 

 

A gépjárművek szervizelési feladatainak ellátására a legkedvezőbb ajánlatot az Autorail Kft. (6728 

Szeged, Budapest út 34.) adta összesen nettó 1.712.391,- Ft +ÁFA vállalási összegben, amely 

szakszervizzel a Társulás vállalkozási szerződést kötött. 

 

 

A Társulási Tanács a KEHOP-3.2.1-15-2016-00006 jelű pályázat eszközbeszerzése kapcsán az 

egyéb gép beszerzésre vonatkozó feladatok ellátását biztosító közbeszerzése 2019. februárjában 

fejeződött be. 

 

Adás-vételi szerződés aláírása: 2019. február 27. 

Eladó:     DM-KER Kft. (2310 Szigetszentmiklós, Csepeli út 22.) 

Szerződéses összeg (nettó):  161.550.000,- Ft 

Teljesítési határidő:   2019. december 21. 

 

A szerződés keretein belül az alábbi eszközök kerültek leszállításra: 
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Tétel (típus) 

sorszáma 
Tétel (típus) megnevezése 

Mennyiség 

(db) 

1. Magasemelésű törzscsuklós homlokrakodó 1 

2. Targonca bálafogóval 2 

3. Emelhető fülkés ipari gémes rakodógép 1 

 

A szerződés határidőben teljesítésre, a szerződéses összeg 2020. évben kifizetésre került. 

Az eszközök üzemeltetésbe adása még nem történt meg. 

 

A Társulási Tanács a KEHOP-3.2.1-15-2016-00006 jelű pályázat eszközbeszerzése kapcsán 

edényzet beszerzésre vonatkozó feladatok ellátását célzó közbeszerzésen érvényes és 

összességében a legkedvezőbb ajánlatot a Polyduct Zrt. tette. 

 

A Polyduct Zrt. ajánlati ára nettó 742.058.510,- Ft. 

Adás-vételi szerződés aláírása: 2018. november 19. 

Teljesítési határidő:   2019. augusztus 19. 

 

A szerződés keretein belül az alábbi eszközök kerültek leszállításra: 

 

Tétel Megnevezés Mennyiség Menny.egység 

KONTÉNEREK 

1. Egyéb konténer 1, Újrahasználati konténer 

(20' lábas, oldalról nyitható, zárt konténer) 

32 db 

2. Egyéb konténer 2, 10 m3-es nyitott, görgős 

konténer 

2 db 

3. Egyéb konténer 3: 12 m3-es nyitott, görgős 

konténer 

1 db 

4. Egyéb konténer 4, 36 m3-es nyitott, görgős 

konténer 

12 db 

5. Egyéb konténer 4: 36 m3-es nyitott, görgős 

konténer 

2 db 

6. Egyéb konténer 5: Nyitott, szimmetrikus 4 

m3-es konténer 

1 db 

7. Egyéb konténer 6, 4 m3-es szimmetrikus zárt 

gj. által üríthető (önűrítős) 

4 db 

8. Egyéb konténer 7, veszélyes hulladékgyűjtő 

konténer (20' lábas, oldalról nyitható, zárt 

konténer) 

1 db 

ELKÜLÖNÍTETT GYŰJTÉSHEZ KUKÁK 

9. 120 literes kerekes hulladékgyűjtő edény 

MSZ EN 840-1 

52 045 db 

10. 240 literes kerekes hulladékgyűjtő edény 

MSZ EN 840-1 

1 544 db 

11. 1100 literes kerekes, műanyag, billenő fedelű 

szelektív hulladékgyűjtő konténer MSZ EN 

840-3 

1 378 db 
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Tétel Megnevezés Mennyiség Menny.egység 

EGYÉB EDÉNYZET 

12. 300 literes műanyag házi komposztáló edény 3 120 db 

13. Egyéb edényzet 1, 600 l-es zárható műanyag 

edény 

2 db 

14. Egyéb edényzet 4, 200 l-es patentzáras 

műanyag hordó 

3 db 

15. Egyéb edényzet 5, 200 l-es betöltő nyílással 

rendelkező fém hordó 

2 db 

16. Egyéb edényzet 6, 30 l-es műanyag csavaros 

tetejű hordó  

27 db 

 

A szerződés határidőben teljesítésre, a szerződéses összeg kifizetésre került. 

 

A Társulási Tanács a 18/2020. (07. 03.) határozatában elfogadta „A Szegedi Hulladékgazdálkodási 

Nonprofit Kft. tájékoztatását az üzemeltetésre átadott KEHOP-3.2.1-15-2016-00006 

azonosítószámú projekt vagyonelemeinek 2020. évre vonatkozó beruházási tervéről, és a 

vagyonelemeken 2019. évben végzett beruházási munkálatairól. 

 

A Társulási Tanács a 19/2020. (07. 03.) határozatában döntött a KEHOP-3.2.1-15-2016-00006 

azonosítószámú projekt keretein belül beszerzésre került gyűjtő edények és konténerek 

üzemeltetésére kötött vagyonkezelési szerződések módosításáról. 

 

A vagyonkezelési szerződések módosításának indoka: 

A Társulás a KEHOP-3.2.1-15-2016-00006 azonosítószámú projekt keretein belül beszerzésre 

került hulladékgyűjtő edények és konténerek üzemeltetésbe adása érdekében 2019. augusztus 8. 

napján üzemeltetési szerződést kötött a Szegedi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft.-vel (a 

továbbiakban: SZHGT) és az FBH-NP Közszolgáltató Nonprofit Kft.-vel (a továbbiakban: FBH). 

 

Az SZHGT-vel kötött üzemeltetési szerződés keretein belül az SZHGT részére átadásra kerültek 

a Bordány, Forráskút, Öttömös, Pusztamérges, Ruzsa, Üllés és Zsombó települések hulladékgyűjtő 

udvaraiban üzemeltetésre tervezett újrahasználati konténerek is tekintettel arra, hogy az érintett 

hulladékgyűjtő udvarok üzemeltetésére az SZHGT-nek a Szeged Megyei Jogú Város 

Önkormányzatával 2016. szeptember 5. napján, valamint a 2019. december 2. napján kötött, ISPA 

vagyon működtetésére vonatkozó szerződések alapján kizárólagos üzemeltetési joga állt fenn. 

A Bordány, Forráskút, Öttömös, Pusztamérges, Ruzsa, Üllés és Zsombó települések 

hulladékgyűjtő udvaraira vonatkozóan az SZHGT kizárólagos üzemeltetési joga az üzemeltetési 

szerződés lejártával, 2020. május 31. napján megszűnt. Az üzemeltetési szerződés lejártát 

követően a vagyonelemeket Szeged Megyei Jogú Város Polgármestere a 75/2020. (IV. 24.) PM. 

számú határozatával 2020. június 1. napjától kezdődően a megszűnt üzemeltetési szerződéstől 

eltérő feltételekkel az SZHGT vagyonkezelésébe adta. 

A hulladékgyűjtő udvarok üzemeltetését az érintett települések esetében a hulladékról szóló 2012. 

évi CLXXXV. törvény rendelkezéseire tekintettel a továbbiakban kizárólag az érintetett 

települések önkormányzataival hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződéses jogviszonyban 

álló közszolgáltató, azaz az FBH láthatja el, illetve fogja ellátni.  

A fentiekre figyelemmel az SZHGT-vel és az FBH-val megkötött KEHOP-3.2.1-15-2016-00006 

azonosítószámú projekt keretein belül beszerzésre került gyűjtő edények és konténerek 
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üzemeltetésére vonatkozó vagyonkezelési szerződések módosítása vált szükségessé. 

A vagyonkezelési szerződések módosításával a Bordány, Forráskút, Öttömös, Pusztamérges, 

Ruzsa, Üllés és Zsombó települések hulladékgyűjtő udvaraiban üzemeltetésre tervezett 7 db 

újrahasználati konténer SZHGT üzemeltetéséből történő elvonása, és az FBH részére történő 

üzemeltetésbe adása valósul meg. 

 

 

A KEHOP-3.2.1-15-2016-00006 jelű pályázat kapcsán a szemléletformálási feladatok 

ellátására vonatkozó megbízási szerződés 2019. 02. 27. napján megkötésre került a nyertes 

ajánlattevő Keiok Kft.-vel.  

A szerződés ellenértékének összege nettó 96.885.976,- Ft.  

Teljesítési határidő:   2021. március 17. 

 

Az első kooperáció 2019. 05. 22. napján Szegeden került megtartásra, ahol a hulladéklerakó 

jelenlegi állapotáról készült videó, valamint kijelölésre kerültek a szemléletformálási 

tevékenységbe bevonásra kerülő iskolák és nagyközségek. A látványtervek elfogadásra kerültek 

az Irányító Hatóság által. A Vállalkozó a 8. héten benyújtotta 1. számú teljesítési igazolását, a 

reklámtárgyak leadását követően.  

A Vállalkozó részére átadásra került a bevonandó iskolák listája, civil szervezetek listája, valamint 

azon településekről készült kimutatás, ahova a projekt keretein belül házi komposztálók kerültek 

átadásra.  

A számla kiállításra került 2020. 02. 28. napján. A szállítói kifizetési igénylés ismételt benyújtása 

megtörtént 2020. 04. 02. napján, amely elutasításra került. Ismételt benyújtása a 14. héten 

megtörtént. A számla kifizetése megtörtént az ITM által. A Vállalkozó akadályközlő levelet 

nyújtott be a 13. héten a Megrendelő/Társulás felé, mivel az elmaradó rendezvények gátolják a 

szerződésszerű teljesítést. A Megrendelő/Társulás a 17. héten elfogadta az akadályközlő levelet.  

A Vállalkozó leszállította a makettet 2020. 05. 21. napján.  

 

A szerződésmódosítás minőségbiztosítása a 39 héten elindult. Az IH hiánypótlást kért 2020. 

október 9. napi válaszadási határidővel, amely 2020. október 9. napján benyújtatásra került az IH 

felé.  

Az előkészített a dokumentumok alapján a Társulási Tanács a 26/2020. (10. 15.) TT. sz. 

határozatában elfogadta a megbízási szerződés 1. sz. módosítását. 

A megbízási szerződés 1. sz. módosításával a megbízási szerződés műszaki leírásában foglalt nagy 

rendezvények előírt 8 órás kitelepülési időtartamai kerültek kiegészítésre azzal, hogy a KEIOK 

Kft. a kitelepüléseket igény szerint 2*5 órás időtartamban is teljesítheti. 

 

A megbízási szerződés egyéb pontjai változatlanul érvényben maradnak, a módosítás a megbízási 

díjat nem érinti. 

 

Az Innovációs és Technológiai Minisztérium a koronavírus okozta vészhelyzet, projektek 

teljesíthetőségére gyakorolt kedvezőtlen hatásainak mérséklésére tekintettel, automatikusan, 

egyoldalúan módosította a KEHOP-3.2.1-15-2016-00006 azonosítószámú projekt Támogatási 

Szerződését, amelyre tekintettel a projekt fizikai befejezésének határideje 2020. december 17. 

napjáról 2021. március 17. napjára módosult. 
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A Támogatási Szerződés módosításával a KEIOK Kft. teljesítési határideje a megbízási szerződés 

IV.4.1. pontjára hivatkozva automatikusan 2020. december 17. napjáról 2021. március 17. napjára 

módosult. 

 

A Vállalkozó megküldte 2. teljesítésének tervezetét, amelyet az NFP jóváhagyott.  

 

PR és tájékoztatás 

 

A PR és tájékoztatásra irányuló beszerzési eljárás dokumentációjának előkészítése jelenleg a 

dokumentáció tartalmára vonatkozóan a Közbeszerzési Tanácsadóval történő egyeztetés alatt van. 

Az NFP Nonprofit Kft. a Nemzeti Kommunikációs Hivatalról és a kormányhatározati 

kommunikációs beszerzések központosított közbeszerzési rendszeréről szóló 247/2014. (X. 1.) 

Korm. rendeletben rögzítettek szerint eljárva, több egyeztetést követően, megküldte a Nemzeti 

Kommunikációs Hivatal (NKOH) részére a 2019. évben indítandó, kötelező PR tevékenység, és 

szemléletformálás biztosítására irányuló eljárásokat rögzítő tervét, illetve az egyes eljárások 

tervezett műszaki tartalmát. NKOH döntéséről szóló értés a központi felületükön keresztül 

megérkezett. Döntésük, hogy a kommunikációs beszerzés megvalósításához annak Hivatal általi 

lefolytatásával hozzájárul. Az NKOH illetékes munkatársa 2019.12. 06-án felvette a kapcsolatot 

az NFP-vel a műszaki tartalom véglegesítése céljából. A műszaki tartalom véglegesítése 2019. 12. 

16-án megtörtént. Az NKOH 2020. 05. 21-én megküldte második körös korrektúrázott műszaki 

leírását a Dél-Alföldi Térségi kötelező tájékoztatás és nyilvánosság igénynek, amelyre a 

választervezet összeállítása folyamatban van az NFP Nonprofit Kft által.  

 

A tájékoztatás során használni tervezett, kommunikációs tervben rögzített kommunikációs 

eszközök a következők: 

 Kommunikációs (cselekvési) terv készítése; 

 Nyomtatott szórólapok készítése és lakossági terjesztése; 

 Projekt-aloldal létrehozása és folyamatos működtetése, frissítése; 

 Sajtóközlemény kiküldése a projekt indításáról és sajtómegjelenések összegyűjtése; 

 Sajtónyilvános nyitórendezvény szervezése; 

 A beruházás helyszínén "B" típusú tábla kihelyezése; 

 Médiamegjelenés vásárlása a projekthez kapcsolódóan; 

 Kommunikációs célra alkalmas fotódokumentáció készítése, 

 Sajtónyilvános ünnepélyes projektátadó rendezvény szervezése; 

 Sajtóközlemény kiküldése a projekt zárásáról és sajtómegjelenések összegyűjtése, 

 Eredménykommunikációs információs anyagok, kiadványok készítése; 

 TÉRKÉPTÉR feltöltése a projekthez kapcsolódó tartalommal; 

 A beruházás helyszínén "D" típusú tábla kihelyezése. 

 

2020. 11. 05. napjáig elvégzett feladatok: 

 A Kommunikációs (cselekvési) terv elkészítésre került, melyet az Irányító Hatóság 

2017.01.20-án fogadott el; 

 A sajtóközlemény tartalma véglegesítésre került, a sajtóközlemény kiküldésre került; 

 Egyeztetésre került az NKOH-val a műszaki tartalom. 

 

 

9./ A Társulás Tanács a 28/2020. (10. 15.) TT. számú határozatában döntött a Homokháti 

Önkormányzatok Kistérségfejlesztési Társulásával megkötésre tervezett együttműködési 

megállapodás elfogadásáról. 
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A Dél-alföldi Térségi Hulladékgazdálkodási Társulás, a Homokháti Önkormányzatok 

Kistérségfejlesztési Társulása, a Szegedi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft., valamint az 

FBH-NP Közszolgáltató Nonprofit Kft. 2020 májusában egyeztetéseket kezdeményezett 

egymással a tag-, illetve a közszolgáltatásban résztvevő településeiket érintő 

hulladékgazdálkodási célú pályázatok megvalósításának, működtetésének racionalizálása, 

valamint a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás és a meglévő hulladékgazdálkodási 

létesítmények, eszközök üzemeltetésének összehangolása érdekében. 

 

A tárgyalások során a mellékletben csatolt Együttműködési megállapodás (a továbbiakban: 

megállapodás) tervezet került összeállításra, melynek tartalmi elemeivel az aláíró felek 

képviselői egyetértettek, és akaratukat a megállapodás Társulási Tanács által történő elfogadása 

előtt a záradék aláírásával megerősítették. 

 

Az együttműködési megállapodás tervezetével szemben az Innovációs és Technológiai 

Minisztérium Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Programokért Felelős Helyettes 

Államtitkársága a 2020. szeptember 24. napján kelt, KHVF/64482-8/2020-ITM sz. levelében 

kifogást nem emelt. 

 

A megállapodással Társulási Tanács által történő elfogadásával és aláírásával a következő célok 

érhetőek el: 

- a KEHOP-3.2.1-15-2016-00006 azonosító számú és a KEHOP-3.2.1-15-2018-00031 

azonosító számú pályázatok műszaki tartalma összehangolásra kerül, amellyel a kettős 

finanszírozás elkerülhetővé válik; 

- a megvalósult ISPA/KA 2000/HU/16/P/PE/005 és a KEOP 1.1.1/C/1-2013-0004, valamint 

a folyamatban lévő KEHOP-3.2.1-15-2016-00006 és az előkészítés alatt álló KEHOP-

3.2.1-15-2018-00031 azonosító számú pályázatokban szereplő vagyonelemek 

működtetésének összehangolása és tulajdonjogának rendezése a homokháti tagtelepülések 

Dél-alföldi Térségi Hulladékgazdálkodási Társulásból történő kilépése nélkül rendezésre 

kerül; 

- a Társulások tagönkormányzatai és a közszolgáltatóik a megállapodásban rögzítettek 

teljesítésével eleget tudnak tenni a pályázataikhoz kapcsolódó támogatási szerződéseikben 

rögzített kötelezettségeiknek;  

- az egyes, jövőbeli hulladékgazdálkodási fejlesztések, pályázatok előkészítési és 

megvalósítási szakaszában a Társulások együttműködnek és közösen alakítják ki a 

fenntartási időszakra vonatkozó tulajdoni viszonyokat, üzemeltetési koncepciókat; 

- a Társulások által megvalósított, folyamatban lévő és előkészítés alatt álló pályázatok 

esetében a megvalósíthatósági tanulmányok, a támogatási szerződések, azok módosításai 

és a támogatási szerződésekben rögzített indikátorok teljesítése érdekében a pályázatok 

által érintett települések hulladékáramait a kötelező fenntartási időszakok 

figyelembevétele mellett összehangolják; 

- a hulladékáramok összehangolása érdekében az FBH-NP Közszolgáltató Nonprofit Kft. 

hulladékgazdálkodási közszolgáltatásával érintett önkormányzatai egyetemleges 

felelősséget vállalnak arra, hogy a megállapodásban rögzített hulladékáramok a Szeged, 

Sándorfalvi úti Regionális Hulladéklerakó telepre kerüljenek beszállításra; 

- Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata és a homokháti települési önkormányzatok az 

ISPA/KA projekt keretében megvalósult hulladékudvarok és gyűjtőszigetek alapjául 

szolgáló földterület, és az azon létesült felépítményeknek érintett önkormányzatok 

tulajdonába adásának feltételeire vonatkozóan tárgyalásokat folytatnak és a megállapodás 

kereteit rögzítik; 
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- a homokháti településeken létesült hulladékgyűjtő udvarok és gyűjtő szigetek az FBH-NP 

Közszolgáltató Nonprofit Kft. üzemeltetésébe kerülnek; 

- a Társulások tagönkormányzatai kötelezettséget vállalnak arra, hogy településeiken a 

hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátását melyik közszolgáltatótól kívánják igénybe 

venni; 

- a hulladékgazdálkodási rendszerek pénzügyi fenntarthatósága érdekében a Szegedi 

Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. és az FBH-NP Közszolgáltató Nonprofit Kft. 5 éves 

hulladékelhelyezési szerződést köt egymással, amelyben rögzítik a hulladékelhelyezési 

díjak mértékét és annak emelésének módját; 

- a Társulások és a hulladékgazdálkodási közszolgáltatók a megállapodással érintett 

települések érdekeinek összehangolása érdekében folyamatosan egyeztetnek. 

 

 

10./ A Társulás Elnöke a 29/2020. (12. 10.) TT. Elnök számú határozatában döntött „A 

KEHOP-3.2.1.-15-2016-00006 azonosítószámú projekt eredményeképpen beszerzett 

hulladékgyűjtő gépjárművek közszolgáltatási célú működtetése, üzemeltetésbe 

adása” tárgyú közbeszerzési eljárás megindításáról, és az alábbi döntéseket hozta: 

 

 Elfogadta, és jóváhagyta a KEHOP-3.2.1.-15-2016-00006 azonosítószámú projekt 

keretein belül beszerzésre került gyűjtő- és szállítójárművek vagyonkezelésbe 

történő adása érdekében lefolytatásra kerülő szolgáltatási koncesszió beszerzésére 

irányuló hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos közbeszerzési eljárás 

részvételre felkért Ajánlattevők körét az alábbiak szerint: 
név:   Szegedi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. 
székhely:  6728 Szeged, Városgazda sor 1. 

adószáma:  25595417-2-06 
KSH azonosító: 25595417-3821-572-06 

Képviseli:  Dr. Koltainé Farkas Gabriella 

 

 Elfogadta, és megfelelőnek tartotta a KEHOP-3.2.1.-15-2016-00006 

azonosítószámú projekt keretein belül beszerzésre került gyűjtő- és 

szállítójárművek vagyonkezelésbe történő adása érdekében lefolytatásra kerülő 

szolgáltatási koncesszió beszerzésére irányuló hirdetmény közzététele nélküli 

tárgyalásos közbeszerzési eljárás ajánlati felhívását és közbeszerzési 

dokumentációját. 
 

 Elfogadta a KEHOP-3.2.1.-15-2016-00006 azonosítószámú projekt keretein belül 

beszerzésre került gyűjtő- és szállítójárművek vagyonkezelésbe történő adása 

érdekében lefolytatásra kerülő szolgáltatási koncesszió beszerzésére irányuló 

hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos eljárásban résztvevő Bíráló Bizottság 

tagjainak jelölését, és felkérte Őket a Bíráló Bizottság munkájának ellátására. 
Tárgyi közbeszerzési eljárás Bíráló Bizottság összetétele: 
Elnök:  Gajdosné Pataki Zsuzsanna polgármester (szavazati joggal) 
Tagok: Novák Péter az Innozenit Kft. ügyvezetője közbeszerzés tárgya 

szerinti szakértő (szavazati joggal) 
Molnár Áron polgármester operatív bizottság elnöke (szavazati 

joggal) 
Tóth Istvánné pénzügyi szakértő (szavazati joggal) 
Dr. Nagymihály Tamás közbeszerzési és jogi szakértelmet adó tag 

és titkár (szavazati joggal) 
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 Hozzájárult a csatolt dokumentumok alapján a KEHOP-3.2.1.-15-2016-00006 

azonosítószámú projekt keretein belül beszerzésre került gyűjtő- és szállítójárművek 

vagyonkezelésbe történő adása érdekében lefolytatásra kerülő szolgáltatási koncesszió 

beszerzésére irányuló hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos közbeszerzési eljárás 

közvetlen ajánlattételi felhívás megküldésével történő megindításához. 
 

 Felkérte a Társulás Munkaszervezet vezetőjét, hogy a közbeszerzési eljárás Bíráló 

Bizottsági javaslatát, valamint a Döntéshozó közbeszerzést lezáró döntését terjessze 

Tisztelt Társulási Tanács elé, valamint küldje meg az Innovációs és Technológiai 

Minisztérium, valamint az NFP Kft. részére. 
 

 

11./ A Társulás Elnöke a 30/2020. (12. 10.) TT. Elnök számú határozatában döntött a 

KEHOP-3.2.1.-15-2016-00006 és a KEOP-1.1.1/C/13-2013-0004 azonosítószámú 

projekt keretein belül beszerzésre került vagyonelemek vagyonkezelési 

szerződéseinek módosításáról. 

 

A vagyonkezelési szerződések módosításainak indoka: 

A Társulás, a Homokháti Önkormányzatok Kistérségfejlesztési Társulása, a Szegedi 

Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. és az FBH-NP Nonprofit Kft. között 2020. november 

4. napján együttműködési megállapodás jött létre. 

Az együttműködési megállapodás 6.1, 6.2, és 6.3 pontjában foglaltaknak megfelelően az 

aláíró felek megállapodtak a KEHOP-3.2.1.-15-2016-00006 és a KEOP-1.1.1/C/13-2013-

0004 azonosítószámú projekt keretein belül beszerzésre került vagyonelemek 

vagyonkezelési szerződéseinek módosításáról. 

 

 

A 2020. évben a Társulás törvényi kötelezettségeit teljesítette, pályázatainak fenntartási 

kötelezettségének eleget tett. Konzorciumi partnerként támogatta a folyamatban lévő pályázat 

beszerzési eljárásait, közreműködött a műszaki dokumentációk összeállításában. 

 

Fizetési kötelezettségeinek eleget tett, és tagjait folyamatosan tájékoztatta a működés kapcsán 

szükséges feladatokról, kötelezettségvállalásokról, melyekhez minden esetben tanácsi határozat is 

kapcsolódott. 

 

 

Szeged, 2021. május 13. 

 

 

 

      Dél-alföldi Térségi Hulladékgazdálkodási Társulás 

 

 


















































